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 تك داعاد هدزاو ناق رکص ندکدخا توعد ید ۲

 ج قحازو ینتحار كندنفا ندنکیدلکهتناب
 ین رب

 * ردق د

اماد دوعسم وب هئشدا
یر وسط د

 دب

دعلن اطلس قاراکی
 توف هح رد دن EE > یکهدنزوس ر

ندعلراکی یتناصاو
 ههم رک هن وا يدو ههیقبح 

 : ردشمامەبالك|

هج وق هک ىدا هدل وب ردقلوا هحدو هله
 تان هناخ

 هدنآ و رولیدا هب وس هلا نونلا شب نوا

 یامضنا هلال الا س ار كنوتلا نوا
 تندنفا یروریس

 ردا رب رار یتدددوعسم

۱31۱۱ و وهو وو
۱۱ 



 یطوف یهطوا یزد هدریگناهج هرکصی جاق 1

 داماد هدر فر هدلاو رب ه دضحا ل نکجوا رب یک

 هدفمالس هک رول روک قلخ لا ۰ ترابع ندیدنفا
 كنابلماف هفلاق ییادف رب ید . ه دمرح و كجد رب

 داماد عاخ هدلا و کت هدهبسلا رردبا اعا يتمدخ :

 هدنلو یشره ربارپ هلصمااوا فات لام كل دنفا

 قجداق نداق كب هیلع هاب و یلفا رج كب هنسلروک

 یکج هدا هعیام ندوشراچ دم ندنغیدلوا ۴٤ اخر

 ۱ کر یی راهراپ ادعام رر رر یرلش

 : ها مات نیک + رذا 0

 كنسهجوق کلا بونلسوس یک نیلک یکی نوکر ھه
 اعقاو < ووا نزیک ھا ینا ا شما
 شمبح هغاق وس هلدصقمر نرابعندکم رک یدنفاداماد
 اخ نبل ةت دا تدوع ماشقا هدلاح یعیدلوا

 و لامهتسا الا ندنشاب تلا كن اید ر ییسیدنک ۱

 ینیراکلههگ ۰ روترافیج یتسهسبثا ۰ ررونک
 ق

Krار ۰ ود د یکتا ر ور, هدنیمدخ ره  

 و ا

 ی یا



 < 3َ ٩
 E زد یا

 هو را را ا شوق * "اما یون هد يح

 ! هدنسهرغهلراقاش وا رایدصاہل وک اہک ابق ! ہدنس هرفس

 ك ارش ! هدنسهرفس. لرلقاشوا قرظ یلغا لا كوالپ,

 ككلیدنوا قئرا " ؛ هدنس»ه رقس نم یسفاص

 رب هلا اراماق یداب ور ر هج یعدنلوا هطفاحم
 ناسا هسا ر ولاقت راع ندکیلر هدرب سو سس

 يار ةو قو هلا ردا کو هدی رلن و

 ۰. رولوا
 هفل وا یدنفا هللاعوت رلقاشوا هل ا

 لاونعرب كشدنفا یرورس ندنراقدمهلوا یضار

 كنوبف یغولوص یکارتپ هن رزوا, یرما ررح
 ینا جد یدود كر هس ۰ ولا هدن ہد راشیط

 E بیقعت
 E یوا كشبا یا

 رب یا شبا ؟رکس روینسیا ییتیاهن كشبآ
 ه سی ینو :هداروبزب هد هيا رولب روک م رکص یآ چاق

 ۰ زرولپ هتسوک هدنروصرپ هداس کپ یالوف كي رت كب



VWF 
 كيک ضایهسیارلتا نشپ هلاءریسو زول وا ترابع
 نوا كرا هندءهههح كلون ۰ یدنا رولکقردلوا

 الا كن دنقا یک اپ ها منت کب ورهسهدقدقاب ندکیآد

 هنر وک یراکدب روال رک رک صابر یا
 هسا زولوا لدند هنو یزو كندنفآ یر ورس
 رج » وح

 دری هدناهدنا اما یدشا یکتا ق رص

 ثکع ودود كب وردس ماشفا رب تیام ۰ یدنکوت
 نیاز دفا هتکدر ورک هیدنفایفیذل و رصاح

 اب ور کهدتنرص یدنفا هدکدلک یاب - ررغاج
 یک» ۰ زوتازوا هغانشوا بوراتابح ییاراماف ید

 رریشاش یاشوآ ۰ رریو ما هید <« عهقاب ینوش
 یکو دنا هن یما رم هله یغیدلو ا هدنق وق كدا رها اما

 یدقفا ۰ رک ن زسکمروک د تحاح هغمالکا

 بوراقیج د یراکلرت یک دنعاناو یشوب رسی ەدنشاب
 هب هرفس* لهقاب یدباه » تیاهن ۰ رریدیک هعاشوا

 sr RS هم
 هدهرقس نانلرنضاحنوحا رافاس وا هدیفاشآ ۰ مدک زاو



Ne و 
 1 هدنشاب زون وا بوتوط قاشوا مور هدر هدنعسآ یک اڑ

 لوي وب ههلنعح یتمدج لوا مداری جد چک

 مش میک ا ادم ۰ یدبا رولپ هربو ردیما
 نونک تهح رهزا ییسدنک كتشیعم یهیل و یش

 هدنفح یراق یم دج هک راو ردق وش بول وا بسم

 ىسامەل روک ردح لإ رعت « 1! راقاب هداکی »

 كتشعم و یسالوا ید لومام لک روک و

 ارز ۰ رولبهلوا لخاد هدنس هلج یرلکلرس بسانم

 و كنلما + ودود كی ورهس,یرورس هرات

 روظرب رورفم تباغ یراق هدقدج | ید ینیرلتهج

 یب هبار ون !یدنفا ' قوپ » هلا هن اشو رو تقع
 لس ن ۰, زکیسیلعوشود .یزکمهدلا هلته هن
 اهد رب ملکد نکنیش رب حج هعشد, ند رکيا

 E کین | رتدیا SES هل و" اکی

 ۰ یدلبا در اعط هدا «مردننک ی 5

 ؟ ا یلکد لزمینسانم ر هک ییدتیا كنم زاف قق زا

 ینسانعمكنو ! ا ؛ هن یسانعم كفش وزف تلع ردف و



 مو از
 تااغس عاون | هل بمان یماشپ هدرات وه وش ییسیدنک

SR13 ا ل  
 لا كنو ۰ یدجاق یداط هدكنلاع رللتوه و »

 ۰ ردععوط رکحلوا 7 هدنرنفرط یب وک ی رف یبالعا

 مه ۰ كشراتوط نداق رب رابتخا کی هن مک كب هن

 ! راقاب اکب هد مه راتب روسشاچ مهرر وشپ كم
 ؛كسرداهلاوح 5 | هد نتمدخ وشراح ۰ قاشوا هدر

 اوهضعل هرازان ندرازاب ۰ كسرافاپ هکفکر ولک ناب

 هبیراّثیبط ید یرلنوک عج دبا رولوا لزوک كي
 ۱۳ ED یا یو
 لات لما كنلراکب هتشبا * رولوا ردف و
 ۰ یدید « رولب روک هل و

 یندر و اب نا اط یی یدنفا یرورس

 ۰یدلبا ارحا هدیب رارق و ۰ ردا جد ارحا یرارق

 كس ورهس یراق یدو هل تعص یعشا و یکم دخ

 ےک هن اصعقا و هک یدبا یسی راق یمرا رب هدننعما

 هطزوک هدهشیدبا ره هتفص رابتا کل هدهت

 ۰ ج ا هداب ز اهد اھ هسا دبا تقد



gw} 
 یدیا ترابع ندنساوب یتسهجرد قلعاط ین ۰

  ۱یک ر لاک كمدا هدنشا ی بیا

 ال اما ردلسم ید هعسدنک اا

 نالک یمیدنک 1 قجاپب هن هرگصندقدن اچ تولک

 ردا ۳4 ناما 2 ىح ٭ یدم ردلاق هل لا ال

 هتشوح رم نال. نل : داتا و

 هي رح یتح ۰ هک یدمهلوا نکی یم الکا مارح
E ؟دویدوک هداروب ی. 

 اضحم نامز یهیدناروط هاش هيد * ! عهد ی ینرف ك

 كر هل هلو ضالح ند هيلپ وپ هلا. یت ادعت نوص

 یدلو ه دنشیط وق یسیدنک ۰

 دد یملناطلن قلراکب ۰۰۰۹
 هو درط ةنالیدر هلو

NET 

 هنیبعت تشیعم تروص ر قفاوم اهد هنسب دننک ی دنقا

 ه دنجما درارف ییدر و هرکوب ۰ یدرول ت تب روبخ ۱



"۰ 
 یی دازف « ]۱ 2 روگ اب ارسم وامظننم ۍراب

 ۰ یدرب و

 هبارحاعقوم جد و ا ا داما هرکتص

 یا ییا هبا یراق یکیدلیا باخقنا اعفاو ۰ یدب وق
 تفدویکیدساهفراصم عونره فولوا رحم ًاظتنم ر رو

 هدنل و تیاغ یدیسهجدوب هدنفرطیآ ییا وب هدنسهناس

 یتسهثیسرب هدكتشيعم کهدلوپ وب نکل ۰ یدلیا ماود
 ینیدع وق هبا-سح مه ردق هن امز وا هک یدروک
 هدير > .نوش بو ی زکحدا هراخم: تءیصم و

 ۰ یدفار

 تستی یر ر E مچ

 دو ار e ۳ را
 تعاس اف رب ر هدلاح یکیدروک لوبتف نسح هلته

 كنج هلواقمرب یلروزهدمهكنیج هل واعمر ر کید هرکص

 هلرکسحدا هرایم هدهدې رع نالوبسعوق و هلدورو
 نامه نامه ردنا تیاصا قورعوب رب هنسهکح '



> ۷۱ ۲ 
 هدرللت و۵ هدبا هدبا حرکت ر نده سرب یتمح

 .دیبهناشپ زوجوا اهد ندنو قثرا هروک هنغردن اتع
 للتوه ااو ۰ یدیشروتک ردق هبهجردرب قج
 ج هنأ ىج ةنلإ نادنش ا2ز حا وا ردف وب ڪم

 یغتدرا و كکدلرسنحار" هکلب هډ ردشعا هس هب رخ

 دو رم قم هم ردشمفیج هنج راخ هدكلمح هجر د
 توواتن نما وشود یعزاوا هاع یدنشایز

 هدندافتعا یخما زا لن اطل :کلهدازآ نالوا شلاق

 یش ندا رازن لصا یا ۰*یالناهدکعا تاب الا

 یسهیضق یه ون تروص كنهبناوهش جاۇح
 زاد موش و و راوط » جد نوحا كنو تولوا

 ! تج هاتشب لصف قاب هدعمژوا ییا ندکلهتس>
 یراق مکیدنس کی لا بتاوشال وط یره اخ نوت

 ىى ۇا رىم كنو ۰ كج هدیادع لوا ةا

 * مرول وا" یضار هز زر هدهتفه ۰ ردطرش

 ۱ 2 كجم دیک فرض زد اما ییا نوا كن
 ییاریازوفط زکس هذنآ كن هد وب * نوستیک نوسراو
 ۰ ردرا ویتهدعاسم هکعا ادف هدنروغوا ق وذ وش



 )سا هوا ایک هاا ت راما ور وب زایلفروا
 .-رووکرله رز وک ره رونلو هدننسج ایلماف رب نايا

 ا !یهرولب هروکس تق و سی دنعص نسیبنزوا مد

 كرل هبا نانلو نکع:قذوا لما ل ان هدن آ ی دار یک رھ

 یغی دلا ره ر زاوا« قوا: صوصخ ناکدا رب ندنسب رب

 یع وسمرمس :هغاتب یبهراهب كاهتسخ هرکتسو انف رپ
 یدلبهدبا ماود لو هنزاوم هحدو هن ترا

 رک دا١ یللاوز ۰۰ یدلاق یان اطلب كغلراکب هدهن
 نون ایست افا وعام درام ییدهلکیا دقات

 رارف هن هتسیش رب تیام ««یدنا راروق رار كی

 ۱ ھر و

 ؟ییار وزار کک ناما هسزونم نالا نانا

 قل راکیب ! نوسم وک هللا ؟ كختهرب و رارق یمەكلوا
 ؟درول وا یعاکنا هکش وا هکنا زر وط قلاطلس یک .

 الاع یدننفا"یرووس هک رولوا كعف 1 یا
 «رادهناق * توا ۰ ردعلاق هما وا قلناطلشكفل راكب

 دل وج كف مضمارضع یژنادنا س ا شب دیک طوف

 تردا یاد كن دغو ار یدال ترا و



 ۱ چ 1 ¥

 قلارا رب بس یغیدمهلوا رع*.نامز ره تر
 قلوا لما لئان هدنآ یکیدارمکز ه كره زاو ندرلن وب
 هدو یا ۰ یدالشاب هما ود ه رالګ نالوا نکع

 نالوا هدنرلتیعج راایلماف ۰ یدلیا لالخا ییهجدو
 كاروک .تفو نکل ۰. .یدناط -هد نذل هن امت وم

 یوا هب یلک ك ر ازاهوق یوزج نانان وا نوا
 ۰ یدلیا لالخا نهیدو هن یراررض نالوا

 هليا یراقرب رک | راککرا هدراتبعجج وللثم و هکاوج -
 هدأت یرایدنک نکلاب یر هسیا رارولوا قاتروا
 صحت هسا نامز :یتیدل وا راک ۰ رولک مزال كا
 هحدو ۰ ردندناش كلککرا كا كرت هعاخ هقفر

 هسیلاوهردنوق هسپا هدرلنامز یدک هدنلوب زارب
 هن ردا روپظ رايش هدایلاقوف یک قراضم

 هدنفرط هنس زب ییصاح ۰ یدلیا لالخا ییهجدوب
 یروزس "هلهج و یسهن ارصم دامتعا یدنک اعقا و
 یی راتسهح ناسلوا تع قلن اطلس كدلراکم یدنفا

 ر ج ینماود هدنلو كنەجدو ەداغميا ىدرۈك

 نالوا "دوه هدارو یلیصفت ۰ یدمهر وک. نامز



 ی
 ننام كلزيسجار قت زا ۰ کسراقلاق هرکه

 ۰ نلاق لمحم هد هدزس هلتهج یکیدنسوک شاب

 و هدنن ایم یزلعلن اطلس كنلاع یاراکی هتشپا

 دل وا شبا لج هب یدنفا یر وسب مز د لاو> ۸

 کو چ وه, رک هدنسلت وه ناسا يما ندنفی

 ره »هرکص ندکدلپا اغوخ هعفذ جاقرب هلب رلقاش وا"
 هيم وا تحاز. هیلو هراجرب هلاحوو اما هدناو یش
 شل نوا هدهتعه ۰ یالوق هد ید راج .كنوب ` قج

 نالیدیک, یکیزه ۰ یلمردشکد لتوه هرکارب هدنوک

 LEE شیب نول هنر تیکت میر
 ارجا !یتبمک> هد كن رو و و یدبد « زرد

 امدقم ابهد " تجاح هندنیسم ازوا اهد هلزوس

 هدنلقوا كب یدنفا:یروررس هک کسرویر وکندنت

 برفن هیهنس رپانداع ۰ ردیشماقار لتوه لدمریک

 یکیدر وچ اج راخ هدسنن ایم یروډ :نللتوهوش نا

 دقاق ٠ روبی هوا موبلغم هلت احاضیا زآ یخدررج

 تروص نانو ترابع.ندنقافر هنر راصتمدخ راناتن اشم



fw 
 مارک نا د تبار ردق لوا 4۳ان ن واعف
 مارک ا ردق وقح | یخد “راسنا ندکح رک هک رار دا

 " ردق و قا قرهلوا یتهرع كماركاو زرزوک

 هتفهرب یتیاغ تبار و نکا ۰ زار ولیت هاش تحار
 کفی رغاج یغاش وا ءدنحا هتنه کیا ۰. زدن ماود
 ییدرب و سس هد «!زویلک» <« !ویتنوم» نامز

 روب هک-عا نونسارب زا ۰ لک هدثعاس رب هدلاخ

 یسهشبش وص ۰ "ردراو اهدیزنشم رب یکی یغیدل وا

 نستیمها تیاغ امارول زود قات ۰ فلت ی رادو
 رولکن دهمانباق لزوک هوهف ۰ رولژآود كلوب رب ۰

 رولي روک ر وضق كي هدشیاعمر تر وص ره یلضاح
 ندنتفخهلوا هدزکر غا الاح یداط كنهتفه كلبا قحما

 نکسزیا سح قح یتتارئأت هل رلکلرسنناتر و ۰
 هرس “يلح لت وه هل وه رس عي ندقذل وا "ج وا هتعه

 هنس نادنسانف لا كن | ید هدهرفس هرکص ندقدشسلا

 ` مدقنهنس هنزاقم هلافندنوکج وا" ۰:رولیروسکكتفاو

 شا ارخا هدنفاس رب ی رکن عا قاشوا "رول وا ۰

 ندسک ره هدلاح کک در وا دم نوا یک رشت



{UF 
  ۱هن هرادا یز اربل زب ادعام ندنفرضم م اخ یبکمدخ

 *یدید,« لدا تبافک

 یدنیفا ی زورم. ان کیدی کب هد نالو
 : هداب ز اهد هل افرخصت چچ بوډا تکا چ هلتروض و

 ردق ال مرا ندنفرصم,یلتوه ناعما هلتاعز
 جد ندفرمصم ,یح راخ ,ادتعامندک دله دنا لی زت

 - كدا ربا ۰ یدبا شم هدیا لیزبت ابهد هدي یا

 ییدنک ی س لطف یهدنسهچرد اريل رب هل ون ندفریضم

 هنسهناخ هک هدب افهح طو ۰ ییدلیا هم هلیسهدان ز

 ماشفا وا. مناخ یحهدخ یکیدلیا تقاقز ضرع ردق

 ر لام طلب لاح و دل ردا نادا ید
 م ینا دادنتا نوک یر نران ده اراک
 ضع نالوا هات وه ناھا ما ادعام ندی ےس دلک

 ردشمعص ین اج نده رطرکید ید رلهل دوش وا -

 یک هوش

 ِ راه رحم نوا كتا تشیعم ةدرالتوه هل وب

 هل بمج و ییدلک مزالقلوا.مولعهرانا وا شر وک
 نونم لاحد: یب یرتشم یکی نامز ییدلرمک هلتوه رب .
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 كلا ۰ رذلکد لقاع راک ییشالوا لادتعا هدنتمج

 قوجر هدنشاب هناخ یزان هد « لوب هراچرب کوب
 یلیقرش روهک, ره » ه رکص ندقدنشاط ندک دنوشود

 هصراب یسهراب تاب ورشمو هوهق هدبودیک هراهوق

 تارا رصهدخ یرلاتساب یرلهومف یلدوس كن رارق ناملاو
 _ شقلا یللا قرهلوا یفیصم یرز ورتراتش یزافایوق
 اما ۰ ردقوب یمانصم چه كنعا فرصم شو رغ
 دح و هتشبا ۰ كنکج هد هعا توعد یر.

 ترا رنو ارز ۰ یدقیچ هننجزاخ كن کما
 یسالعا لا كلوب هددلهیمرغاح زارونلک هدالهسرغاح

 رلنامز تاکید بک ۰ تكسردیک هرگز هدهتفه هرلار وا

 هکعروئوک :ردق هنسهن اخ اقلطم یم اځ یصدخ ید

 ردق ارل قمر هصک وا اعفاو ۰ كسردیا تریغ
 ادعا ندنو !! کد هد دن کک دنګ اما ردنک ۰ ردنک

 ۰ راوهقب زوم هدهدار وا ۰ ىل هرازاقلا راناشقا

 ۰ دلکید رافرش ۰ قوب یراق نالا یسهصراب طعف

 ۰ شورغیکیا هوهفرب زکنان!تبا ریس رلسناد زایوتناپ
 ندارل نچ یکیا هد هتنه قرهلوا فرصم یجراخ یتعب
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 ۳ رک هدا روا نکن اهز ردف هب هرکص ندنسب راد

 نالوبعوفو ندع اخ یجههدخ ه دنسانا تدوع ه درب
 ! مدنفا مردنا اجر یرکوفع » هشرزوا رکحارقسا

 زوس هب یدنفارب هفشب نوما تفافر هصکو
 زوس نوجا نامز رب هقشب هدهنس ۰ مدیشمرب و
 هل رقاب وقهک رول وا كعد" نکسرول وا هن هيد "م رب ر. و

 .زج فراصم ندیا برق هب ییرکی هدالراز ورتراش

 هله ۰ یدلیا لالخا اهدناق رب یزکهجدوب یهو
 هسیا ردا لوبف یزکتنافر یدنفا منا یجمدخ

 ه هظح الم نوت نوت ینح هنل وا لالخاردق هن كن هجدوب

 .٠_رولاق جات
 یس هلج كلاوحا وش هدنحعا هتفه یعکیا هنشیا

 دیبس وب و شاک هنشاب رس ود یدنفا یر ورس مزپ
 یسهاخ هبج راخ فراصم كنسهحدوب هتفه وا ینیم

 . ییاسح كب كنسیدنک ۰ یدبا شلوب یاریا یتلا
 ! ردعلن اطلس «قلراکی هاو » ! ا یکیذالک | ییغیدلوا
 دوس لا اتداع مشینلک | یہ دنا هتنفه وب نعد

 فرابصم نکل : ردالعا اهد ندنشینک ] ل زاناسنا
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 هلا ر هوه یادو یراکدچا هدناسح نوح طق
 غلان ةشورغ یعرکی هلرلاتساب یراقدنب وق هت رایج
 < ردبآ لالخا یزکهج دوت ھّسلا قرصع نالوا

 تعذح هصدنرا رهفراعم هدا هونه لف رش

 رک را هنوا لیتو هک دو تا
 رک ا راتو + رکسراروص:هد اک |:ینکبی 4

 رار رازبسکا ییک زورتراش یرلکز انتی و قاین وف
 هد ینج هات" ص وصح هدعفد رب كناب ورجذم هلوقعو
 وبشا صوصجاب ۰ ردندلاوحا قسوهناوا ناس>

 .هش زعناخ هرکص ندنسپ ناب هک "رزق یتفهدخ
 تفافر هنشدنک كنیدشفا ر نکیآ راردا تدوخ

 ندو نیکو زرد هات و
 هنارول هنصک:وایویلاق علا ۰ زانی نت
 2 رد هتک تدا یتنطب هلو را ریهنشهنک

 رد هن هناخ نیا ی مر هک وا ید لس

 هلیریع یا :هجوت هزکیدنک یتیم كمزوتروک
 مع ERGE كا راقات وف
 © تز وصو ۰ کس زسا لدو: ناخت زا ی
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 هدلاج زکفیدروط بوروک یی راکودارالید یتیب یتیچ
 ۹ یهروسلوا نکچ کمایا سوه هرانوب ید لزم

 ندرلنوب ماسشقارب ه >زمم قرەلوب یتیالوف رپ هبنتبلا
 م اققا ین بف ۰ نکس ر دیا توعد هرکناب یس رپ
 هئ رایدنک ۰ زلرولک هدلاسیراقذلوا-جیوا یکیا رلن و

 اقلیم چ دالا ۇس یی راکدتسمیا هن نوا مارک"
 ۰. لزب کک, لک ییعی هتبساب هل اة وق لدو
 : یزاتسا ب وجا یرهوهق زکلاد ید نددرلنوب

 ۰. زازاب وووق هن ایچ
aیرلاتنیا ا الا زکیدشا رمت  

 ۰ ردشلروک هعفد فب یرلقد وق هن رل يج جد

 .هن ۰ لګد-ن وحصا:كم ندهرکنص هک نصوصخ اب

 هرزوا قلا هاب نوا « نوا قعاص هی هوهف

 واتم مرکل هباهرهچ رب نام مرت ونک نکنا
 ۱ a E E 4 و ند رغ زف. نالوا
 ا ا نکیل مااا عن

 هاير u یراشاتا هد رکنا لار وبا

 + لر دیک ببر هنر هراص,ندبا تولوا نصوص -
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 «رلیا تیاسفک ارل نوا و هزفرمصم نالوا هدجراخ

 : 8ر + یدلوا جم. رس زارب هد

 ندجد ووش یکیدلیابیتر نوچبالتوه حقاولاق
 سکعلاب ۰ یدغا لالخا الصادنفرظ هتنه یمشکیا

 قرهلوا شورغ یملا هدن وک هلتیامر,هنافرصت هداب زاهد
 هشورغ یدب ق رق يسفتلادنع كفرصم یکیدلیا نییعت
 ؛یدلوا مزل تس یتینونم هدا زاهد یسغل و شعاردق

 هیارل یتلا هدا هته وا هبجراخ فراصم نکل
 ارل قجم ییا هدندت ر یدنک نوحا كنو هک یدراو

 كن رورمس یسلوا غلابهیتلا هدلاح یقیدلوا دوج وم
 ۰ ردتک اللف رب كحهروتک ندنورب ینقوذ

 لاؤ یمیتمکح نالوا ء دنسعت اط تكفرصم و
 دفافو لاتسرف هفاق !یشرب هداس ب هدوا 1 .کیدتبا

 نوجما نوک جاق رب اعقاو ران دیک هرارب یک مالف
 هددسیا زردا افتکا هلا..اشاع ندفازوا یاوحا 7

 «. رتسوک شاب رهفراعم كچوک كچوک هرکص ندنا
 حد ,هددنس | را لصف :كش لرو نانا .ییسخلاچ
 هبا هسک رب قالام مرا كرهلک هش انان كلراضح



 هو
 هدقرهم كره وب ید راوزرا هصدنرا داربا

 ربارب هلرکداریا هد بول وا لقاعزرس اما ۰ رویرآ
 كفلناسنا ۰ نکسشعا كحهبقلوب ید یزکوزرآ
 شاوا میکح ردق كجەدبا عنم یی راغلن ون وللثم وب

 ۰ زکیدنا دع راض یرکیدنک که سا
 قرصحو هف رصم یداریا » یدنفایروسس ۰

 هنس هط وا هرکص ن دک دید ۹ لعرود وا هد | ربا

 نالوا هالا روک ر ورس زاد دن دک یدفبح

 نرطاتس ماشفا وا ه رزوا قلتوا هعفد كلیا هط وا
 توروتوا هنشاب فرهاد یدیتشماللشاب هک رک

 مزال هن هنسیدنک نوا یتلا « وهف نیلحایص

 دغاکرب لق لق یتکح هی ۵ هدعلماشفا هدعلش ود یفح هل وا

 م ویلا طتسف و نفرصم نرشع نوزاب هش رزوآ
 ندکدلیا عض ید یسار ۲: هط وا ا هل اسح

 هاه » هر ییفدراو هشورف یللا ینوکی ه ريص

 ۰ ےئیج الصا هنح راخ كن هحدوب وش هتشیا ! هل وش

 یزویشب كيب هدیآ نمهننقم قراتصم هدلاحو

 ۱ واال نوا دوز ۳ رد ه راب عاص هک رویلوب
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 | نکس هی ا مش رکا

 یدید « ردعجهلوا قمرودب وا هذا ربا قرمضم ۰
 نالوا ه دشآ زاکی نکات یس ناف وسسلیف زاکفا

 لتاییکح ندنفیدلوا شما لاتا هل هنزاوم یغلئاطلس

 ی-دهلوب شما رکف قیتعت هنضماوغ وارد كي وام
 یوهبس كحوک رب هددعلاطم وبه یدنعا یر ورس

 ه زس یتاجرد واهس رتفاب ۰ ردشمردت| لوبق
 " ملمدنا صرع .:

 فقوتم هدارا اربل قرف هدنآ نتشیعم هلتروض لوا

 كسلا یموم هک کیدا ضرف ؟یدبا یروبنروک
 رهنامزوا ابن ۰ ردراو یداریااریلقرقهدنآ مقاولاف

 کوب * یمجهلوا قفوم هفماشب قرملو یني زب یسوزرآ
 دهان تاعرد هدأ نوا كر و مد را

 زولا هسنک وا زوک یعدا شب وار نالوا یداربآ

 ریل زوب یتسح یللا قرق هدنآ "هک نکتسرروک زک سیا
  4قرهلوت یتیرب یسوززآ ره ید راسناوا یدار

 و و تب ی درب ی رروبماش ۰

 ردهداس كر یبس یش ؛ رواشبهنا یی *
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 رالشاب هغلدونوا یتارثات: كلت كلبا هکدتا بقاعت ۰

 هلسیاسح حدق یني رغجقار ماسشقا نکحدآ هراجت
 كسب رلجدق تاب ورم هدر وب زاغو ندنکیدحا

 نیغ دنلوب فی رعد ؛ییغتسم داسفقح هلبناق هن راددع

 ندهراب رقرف یار حدق شب قرق زوب هدنفرظ,نوک یتلا
 ایہ نکس نعرکی ن درشقلا قاب وق شب نواو

 ینامآ هارو نکلاب و یشیدلوا :دنیقم ندسشیکی
 دجروک ییفیدرا و هشورغ یخ ج وا رکی زو یکیا
 تكنسارل یلناعم هدلت وه وا اب ۳ روشلراط یسفن

 قع یدب ناسعط كنهبدسیحم شب و .شورغ زوب مات
 ۱ ۰۰۰۰۰۲ هر وک کیدا ش ورغ

 چواو هدسحم چ وا ارل ید وکی كاسح "

 ندهبدأت ینو یروزعس هراص هوا غلاب هکی راچ
 ردنا باسسح یف زس صم نالوا هدجراخ هدر ادعا

 . انعفاو» هجر وک یقیدلوا غلاب هباریل نوا ینوکی عج
 هدلاح وش طقف ۰ رداکد یلاه ار ظن هقشیعم تروص
 ییرکپ هسبا هدزب «فقوتم هبا یل قرق هدیآلقاال قماشپ

1 ara EEE ۳ / ۲ 

: 
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 یآ هنتس دنک تاسطادنع یننالف ییسوطدوعسا

 ینانتمطا هجر وک کج هلک اریل شب یرکب هلیاسح
 هدیعاسح هلا هرات و هتشنا » کرار اهد تاقرب

 ۰ مرولیب هیاشب ییکرلسنرپ ندکج رک هرکنض ندکدللپ
 كفلراکی ۰ مراکب ۰ قوب منجوح قوب مغاوچ
 ماشقا وا هند « مکجهدبآ هدافتسا ندنغلن اطلس ره

 جم یو هاتوه نان دعا ھفتو داو هو
 نسنارف ینددلوا شمهلکید هدلاتسرف هفاق هصک "نود
 قرش هدنسبداو هغنارفالا ندنحرف ًادیلقت یت رازق

 ۰ رالشاب یخد هفعادروموح وللوب

 كندورو هنلتوه ناقب ما ۰ مل هیمازوا یزوس
 یحمت وه ینوک یسنرپا هعجرب هرزوا یلوا یسهتفه مام
 دنع ٠١ ردنا مذعت یزفد نیم قرات تاک ر
 نالّوا شلووم كوا هدا شفا ¿دقت ىق هملاطقا
 ندشورغ رشلا یره كکتفن ددنع یکیا نوا

 یتتفد رظن كنب رار ضح یدنفا شورغ یکیا شع
 زدقوب ندرشیکیا هیوراقم ردق وش ه دهسیا راچآ
 یتسیلتاط الل .ردفو ندزهرد قات وو وتو
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 كج هلی هن ازاق ینتبغر رطن كسکره تاذ تغیدرغاح

 رولک هل را هدنخ رطش هد هن ۰ رد هبوسبح ر

 یرکش یکدتسیا هوهف رب ! ردبا راظتنا هما

 رلزوک ربع غابط ین اعف هقتشپ یسهوهف هعتشپ
 ربا رب یحدقوص رب یی وصهشیشرب شلریدشآ رب هبیسشت
 ءدنروص كجهدبا كي رح ی انشا یتهج رهییصاح

 یفلاج ! هراب شا یبوط كکجهرب و ۰ رولك

 ندءراب روا هسیا رولک هعفد ترن تیاهم نف نال اج
 هلا ه راب رو ۰ كسزر و 6٣1 هدس و رغ

 .دروک ندننهذ هد «! كسرروک تقو یکر درب

 دنسدنک اعاد ناوحا یپساآ كنب رمع رابش یی

 ۰ ید ردنا دعو راتداعس

 نالو شعر عج شورغ شورف یتسهراب هل وب
 ۰ ردراکرد یرلعح هلوا ییاسح تب اغ ا رلءدا

 یراشیا نالوا هج اح ید یدنفا یرورس مزب

 هلا ارل زویشب كيیکیانالوایدوجوم رها هبهطلغ
 یفرمصم ۰٠ ردیا همیاب» دیلسنوف ندرزکس قرق
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 . نکسرونکی د نمی هک زردبا نظ یتساوا شعد
 دع نال « قلی ق6 د قلا 8

 ناجا ندرازف یره دخ لکت هد نودیک

 ینغید لوا طسنم ردق هن هر وک شفلوا بضذو
 ! یر ورس هج وق ؟ زکسمروپ روت ڪڪ رطاج

 هيد نایح مدنفا » ۰ یدنیک یدشلیت ندنر ورمس
 :نکسکجدا هوهف رب  رکص ندکع الثم ۰ رارید اکو
 یسهجاب قاجوا ندشامود نونوت ه د ب ودیک یدع
 لیدنف روک رب.نانات هدنناب یعاجوا هوهق شلوب یتلاح
 كناهال رب رادرح سس نانلو شلصا هناوط هلا

 هوهف یکسا مزب وا یغپدلوا شعب نجا ندنرب وتت
 نویفاو يملا هوهق ندنآا كف ح لمیتا هد ز ها

 ه دکمجا لر هبهلکید نی راک وروسک وا كني رایلایکرت
 ! هناخ هوهقرب هدوب هتشبا قاب * رولب هلوا قوذ هن
 یفلاچ یرازف نالارکی یرب هناد نوا «دفرط وش
 هوشع نسنارف ناهج تفا هناد جافرب ۰ زارویلاچ

 !نولاص جوق + راروب رغاح قرش یرازاب ۱

 هد یضهدسخ ۰ شلدیارپ ونت هلا زاغ یتلا قوق
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 راک نوح كي رحت یسابتشا كسکر هو یعاظتا
 بط هد ر وضرب میطظدتم تواغ كتا سيل نیم ییسیماسنا
 یون وط راح دو هل.> وا كغاح و یی شلدنا

 ا او تنا ا نا ماد زنه
 یرو ر به یسک بوشوف لاحرد ًاراظتا ه ها

 تباع یرلن و ردا تلج یینفد رظد كن دنفا

 ردنا نیست هک اعلاب هلا رامدشت هنارعاشو هافو سلف
 هفاق یراق هکم رک ه رکص ندماعط هله ۰ یدا

 ها كود نالو لاح هند تولا زرو
 سکع هنرکیدکی یزازاغ نانلوب هدم ا هرص
 نکید رازاغو ه دنا هنآ هنبیآ هلتروص وب كرهریدتا
 یعحهسهلوا لصا و ؛لرظن دم هدنسادح رازا

 ر او کل یستنفک نودا ادصا هام ردق
 !ناتسکنرف ديد ىلقع » هلردبا قلت هلا طابسا
 رب هحوق هلستعنص ىرالع نالوا راطهدام رله رح

 وش قاب همرظنف وش ۰ رارویدنا میسوت ردق ماع
 نولاصر ول وب یعاحو یح وا هکنانص ! نەر ظّتم

 !«٠ شلدا رب ونت هلا را زاغ هج زلکب زو هدشعا
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 رب هکیدنک هدنفرظ تعاسرب هل وب هد تیک هنفرط

 ندلی قرف ؟ اشیشلرب لصن هدمه ۰ ,شارب لو
 هتشبا ۰ شیشلر هنس هجشما نکاس هدارو یرب

 نب ۳ یعدلوا مپ یسار وش هدنفرظ تعاس رب
 شوف ۰ مرولو مّتسیا كم لس هدار وب یدعت

 یچاما هلحم هل وا راکب هرکرب هسدا هدنف رط لوبناتسا

 !توط هناخ رب هلاالب كی یدیاه ۰ زا راجا هناخ
 مزال قترا مزال قاشوا ! مزال تاورقط مزال ماط
 «هغنارفالا نوساشب !هن قوت تحار هن !مزالمزال

 قرهصلاق ندنرب هلن ر ورغم تروص ر هناکنرف هند

 4« رلعمراب مه هداروآ و ردک هنک وا كنسهسا مادنا

 مادنا ۳ هل وش هتشدا « هد مه راراط راحاص ا

 ۰ ريد «! نینلوب هدنغانوق كمد آرب هکد هدیسهنیآ
 شفلو هدکلر هلا یدنفا یرورس ماشفا وا

 رر رب ییهسدم عیادب كہلا یوم نکیدیا هل وا

 كب ردا تقد هنغیدنلوب هدکعا هک احم و قلت لص

 كيهرفس هد هطمااق ول ۰ رکی دنا رولب هنلکا هداز
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 ! هنلغوا كب رولکه نلغوا كب ! لکد لونا سا -

 1 نوت۲ نوصن ۰ رم ۲ هلی یتغاا هنفرط لوبناتسا
 ت زون ۰ يج لا ند راغ ترج
 ه را رب نالک مزال یسلدیا تەجا رم نوجما یلاصعتا
 ۰ نوسلک هلوبناتسا هک ردف وب یتیروبج هتعجارح
 هنلغوا كب : قجهباش ه دنلع هغنارفالا فرح
 ! هنلغوا كي موزوق

 كنب رب رب یسنکیآ ۰ زیا هنلتوه ناشی معاه رغوط
 ندران و ۰ رلپا راعتسا هطوا کیا یرلوا هدنعا
 ملاص هننذاخحا نولاص كن رکیدو یسهطوا یتاتیرب

 ندا ناجا هجهمایط هحهمهبشود نوح یسلوا

 + رریدتا ارجا ه رنوسراغ لاحرد ینتالیدعت شب
 هررب دشل رب هف رط رر, ییرلپاتک یسایشاید یسیدنک

 یسع بوللوا ارجا هدنفرظتعاس رب كشيا وش
 هک ردا ر ورسم ردف لوا یی یدشآ یرورنب

E SR 
 لوبناثسا قرهلوا راکی .لهقاب یدباه ! مدنفا »
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 هایسو قیص تیاع هبهرهچ وش یدج , ۰ زیا ردق

 درو شاتر ایپ یس تا ل
 کوا هراق هدكن رازوک . 9 ,والع جاص
 ۰ رلاق نشرب زککیدلب هقشب ندنسلوا هاپس میس

 نیک رج کپ یدنفا یرورمب زس هښپا هوا
 ۰. یدنا مدآ رب

 TT و وس رس یا
aهنسوشراق كنهننآ نوعا كفلسوس ! ملەقاب:  

 ۰ ید ھەل رب ندا روا تبعات ېک ناعز ییدگ

 ۰ ردشا داحتا رهن نوحما سوس أ و یل هفنارف الا

 ,ندقدل وا ا هدلامتسا نی هر وک ذم تاعاخا
 ۳ رولات یک رج مدآ رب ج هرکص

 .ندژرمدر دنناطوشیپ ونعم ویدام مدنفا هتشدآ

 يلآ نوا شب نوا یدنا یرورسس ناسلوب نژابع
 روو یاب رووا هلزهروک نامز ه دنلوطانا هنس

 تافرصت ید هدن رکو یعبدل وا منش اب نکس ۱

 قوتاز وشب كب ییا یرهلوا ن دنا یسههفاو

 « ر ولکه لوپناتښسا لوا هنس تلا شب نیدنوب مدلاحيهيدنن وب



۷ ¢ 
 ریا ریدقت یپهدافتسسا یکیدتیا ییالوط ن دبنلیصحت
 - نمهلوب كيش هزکر کف یدنک یز هدنابوب ۳

 كن دنفا یرورمس ۰ دنا هنیجب جاق رب وش
 نسیدنک ن دنراکفا و لاوبحا رمگ:دلبا ری وصت
 یش نکفیدعایط ! اب رکیدیابط یفیدلوامدآ لصن
 ماهفا هلبا زوس چاق رب هد ین. ۰ یدلاق:یلاکشا کلا
 ی و هنروا بسر دنک تاذوب :.. زروښپ هډبا
 ٠ ردیلپ و هصنف اندام يبد رغوط لا هدهسیاردبا دع

 هنر وا قح ریغب ییسیدن" رانالوا یلپ وب هسصیف ره
 يا زبصج وا ید وب یک یربکدتبا دع یی وب
 ترم و فیعض تیاغ هک راو ردیف وش ۰ ردشعا
 ردق ههجردر نییلهصتنالوا هح و یی و ماد الا

 چ ردکلرکت سن یهجو ۰ رولی هدنارتس

 یا هلییس هکح .هفاسم ,یکهدنپسارا یرافانی یکیا
 هلتیهج یعیدلوا ه دان ز .ندهفام یکهدنتسارا

 و ۰ رولیروک نوزول ندنلوط یطرع كينيزو

 دنسادج هکچ هسا نور یدنرزوا ءرهچ زسمچ
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 كکیراز وکه دلاح وا ۰ ردنا ترغالروص هفشب رزب
 ندنداط ر هدنخ راش وز وس زوک یرلکح هدا فداصت

 رز هلناحم نالیدبا ه دسلحم اب ۰ ردلکد رايش رول !
 را ندسلخ ها ف الا ةد ۰۱ راهش ! راتفارط

 ندنرغآ كندنفا یرورس هراعب هل رلتذل كح هلی
 كتر رهظن هئدافتسوت ۰ یدبا سقف یی وهیلاص
 ه رکص ندقدلوا هجزسنارف یهیلع فوقوم یجترب
 هجرسسنارف قره هز ودنوک ی یدک یدنفا یزورمم

 راب ایت هد آ ناح هنلصح 1

 قتاشل نمنارف هدنفرظ هنس جم وب ؟ نکسربد هن
 ندرمک:دید یک رک اما ؟ یعوسمروتک هلا یک رک
 قجههلوپ شاکان نامز یکیدب وس هجزسنارف
 نانلو ةدهجردو . ۰ :ردیلمامالک | ییهسجرد نالوا
 هجرمنارف ۰ ردردتعم هدهفمالک !یتغیدوق وا ره مدآ

 دج زمنا رف رهیی راروصف هج هداف هجالماید هس زاب
 . 4 فوسلف راکفا كندنفازوتف ود ء نحو رانی

 ةکدساوا شماعا ریدقت ییهدافتسا ییدتا ن دنس
 هتحتسنارف وش هد هيا نمهدبا راکنا یرکح
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 تدم هلسنهچ یکیدررو توقهن یک هدنیمهطفا یه
 شهزیوراق ًاتیعطق کمر وک .قزهلوا ناکبپ یب سک
 هتنوق نال وا هدنبسبنارم و ۍئدابم كهك اد :۰..یدبا

 دننادرفمان یک ید وش وک لن دفا زور رکا رظن
 هک لام> (قه نل ؤا شا ظسب ی هم زال تاک اعر دق
 ۰ رکسردیا كا رشا: هدنکف هبیدنفا ۍرورس ځدزس

 ندکلب هدیک ناو ر واكنبدنفا یزو سود
 یکیدتا نوجا ۍماشپ هدنلغوا ل طصف یظن عظق
 هدنرللاع ییغوا كب هک یدبا نلتوق ردق لوا تین
 - هباشد یردلوا هفنا الا مام” مدار نالوا قجب هباشب

 هکع رکو اهذ هج زسا رف زا رب لاح هدهب نوجا نسیم
 هن رز وایسلا رخ ند ډنفا رونقود ینغیدلوا حاتح
 ۰ ی دیشم الشاب خد هنلیصخت هچاز منا یف لاح زد
 لار اساف هقنار 39 هنو دنک ی دنفا و وتق ود. ایز

 ینتانس# قوح ر وشللا فی رعق ین. زل نیعچ یصوہھخ
 یکی دل وا راکت كنس نسداف » هادبیبص قی دیاص

 هژرطد همش زرب یس یر, رهقترا یمواپ د ال مکصا
 هکم رپدنکب تس دنک اکسس. حد یرپ ره بوروک



 ¥ تر
 قير ۆقشاجب ایا ناهتسا هوا ییا هدلتوهرب

 هن انہ ولا یراروشاج+نلریک نوشلکهرکرب هد هتف
 ه دنشه طاق ولا كلت وه یرلماشقا < نوش وق راو

 ردق هک هط والا لاد وھق یراخایص ۰ تیا لوا

 یب دلوالصاح كج ایتحا ره, ۰ ,مظتنم هدنرب ولرپ
 رانو الصا نول ر وص .یشرب مه ن دنس «دلاح

 یکی ان اج هرک و هد هتفه قوت یتیلوغشم رکف نوجا
 راو قلناطا دوش هدقلزاکی ردفا هتشبا سک
 ردقهث 7 الت یو جو لهأت ن 2

 جا یسانعم هن تندع وشود

 هغلن اطاتس نالوا دفل زاکس ق یدنفا یرورس

 ضرع»تش هدارو یی زارا ندزاکفا ندا نونتفع

 ایک دابو یتیدشنکا هک هرکتلوا نیما نکل :۰"هلدلیا
 هد ندزنگب دلی نضرعءسوش زکلاب راکفا نایلا عناق

 لردنارکفق,ذت هیداز وا نوزواهدن رزوا ی رب رش



 محو
 ردام کج لقا كان دشا هنادان ب7 :هنسیا ريدا

 کد ن کاما ٠٤ رداننهبلع + رد ژدتلکد ها رز وا

 تک وک را ویاکم هدو هدنفازاکت كاتا

 ار کن فرجا یاران راکت ها
 : رول وا لضاحاکكس وه -* “كاسر واد هلشهمسا و

 و ۱3 زوم E لک نکل

 1 ۱ ن ول وا ای

 دات تنبل روق» 4 : ۱

 ۱ كن یدشفا یراورش مر ةو شماخکب 2 کر یو

 راکیب هدابور وا لووتتقنو لانه - ی دا ش کب

 شرب و تا هتك لب 3 ر وش 1 ر لتا رەوا

 اهد ها Cé قدرك نوش زتو لامولتعم یدل وا

 كيهدل وبناتنا كرم ول لر هلگیتفاوم"هدانز قو كب
 هتشا یسدضف یکج هلئس هل زوس ید هدنتناغ وا

 . ىدا رولوا زادت هیهبوقت ییرادبما یهدبانلوا
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 ۰. لتووق هدندنبس# ااه اج تب ۰ وفشم هل كن راف

 نانا تك ا؟فق و هب,یراق:رب یی رعب !مدنفا یه
 میک یدنفا :منپ هکلب 7 ,سدنک الف هلویبهن-نوچگا

 ردق هدرد ل رکعمش زس اعقاو . ! روبنسا نعونت
 رایهطا ندهرادا یارب نقجا 1 ردراو یه دعاس

 لبصن هبیعاتم كنيد رد,نکیا ررودط بویپا یک
 یرلغلن اظل كتلاعقا راکت ؟:ع هلب «روتک تفاط

 ردبق زوب هک ردیلک د ندا رپ هلو هدوب ءهدننایم

 روس كلکو ک ینمیکن اه هدبونکی:بونکی نډراهبب وبح
 نایت قلوچابا .تسرولیب هدنا باهل ااا
 رکف منپهدبب وب !مختسود قاب ۰ نیعا راو یسهلتس
 راوفوتملفرب ۰ ,ردهعشپ نوت نوتب مهنافوسلیف

 راهاوبا » هچت روک. ینکیدلک جوجرب هیاند هک شیبا
 قچ هلوا هدز تک الف هداند قچاوش !نوسلو
 هنشیا ۰ شعار دا فمأت هد .« :یدط اهددوج ورب

 دوج و مکیدروتک یابند ۰, مهدنمکحنکف وان

 دوعننسم .یناذوپ 3۳ )۳ هننج هلوا دوعسم
 هدرول والس جوج ؟ . عدوا نون هد .مدتا



 بو
 ومضادلاوا یهکسشن کجا هل ندو نچ اهن یتپ وص
 :ههفطال هلرم هج وز هلغغاوب یل هئشف یرورمنم زان امز
 درج رات ات کمد ا نح: تبرز ر مھ ہد زم دنک
 روب نده هکعا هفطالم هنر ابحا قبغزر زج وز

 الو هن زی ماه دشب رو شیلا " "نچلوا
 هدر دنګ طقف- * ردزاو زھر ؟تیوا كچی هلی
 راس ینا رانا مدل ینح تبر نوا تم وا
 ۰ ردننکم لاضعتساو اتفیلسا "یخ د هلارات روص
 یدفت ۰ ردقوچاهد قاس یخ لکد نکم
 یشدنک نر ره ۰ م وزوق زروباثبه"دتیندم ام

 شلوا قرغ هجا سوس نوجا كامزدنكب اكس
 جنوب شیقیچ نر بب اقا یو

 E RE تیم
 یف ود كس ران ۲۰ اشک د ر وب هلاک تخ

EEEسح تیغز هادا م  

 ۰ تبا لوبق ککیدنکب نکی نکی ندرلن وب "۴ یکدنبا
 قم هنالا ندهدوم یکی هه ییدتکد ءدومقنزا

 ېک كمر دعب لیاوخت هیهدوم یکی قبرا تساملا قوب
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 [ هکیاویشود ی نفج انساب یک رکاب قرهیلوا ۱

 وآذاف و وابب روف وبرز طوف لببا.وولپپ هلو دتعم
 3 یه ماست ایجاد هزمهجوز نالوا

 هد. ید قوسا ودنا بارطضا چدن ن دورمکج

 یر ورم 5, نوجما یمامرجاق ینیسهنیشن ازم هجوز ۱

 هل وی هنآ “ا نکحل هدب ات نیفپ رپ چ < هکب پس زک ز زوب روک
 .هدوهلبد رد, ۳ بیدا یزمدرد .يييببينکبو ا ناڪ

 هنب راتب وعص ءلرمعیهسلوا نکلاپ ,« /زنچملوا لاندرد
 نانلوب هدز اب نکیآ كچ POET قم. شاپ کت ۱

 4 الکیشم و تاب وعص, اولا نینفرط دولز چاڪ لوا
 هک اچ لزوک, سارو كیا اما رپ دروب, هه اقم
 ينسيررپ هک ناو مدآ یکیا شی ئچ هز کک ردنیل

 یرکید, روپشیلاچب هفمراتز وف سون | ید ۰
 یکیدوب ریقبیبب دنکر یتفو هقشپ ,ندنسپدنکر
 ندرران وب . هر روینلوپ, هډنوب رز ات قم

 ییفیدنلاو ,« هبا" رتب وع اچ اهد یییکنام

 نالوا نم وتلطمیتح ېک رب يلا هنزاوم ی زوک
 ردیقوب زب يا .« لملوا لاو + ںی
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 وشراق هغلرا تخم ردقوب زکه سلوا هل بسا هک .رديا
 ا نیل ۰ کسیدهآ یی وص کز عا
 سوزش ها هه ا ê ر ودا لقن ه مس

 فر و نالوا هجا كنا درج, ها :لهات +

 هنک وا نزاو, یبجوزرب دوعسم نوجا یا ۱
 هدنجش| یرمع نی دانان وب نم هچوزچ هک لهید ةر لیلا

 كیا لصاح ند زوی مزب ًادج قداس ,یغیدم وا

 هدنج اار یف با .,ریشلبا لوق :یزقهافر نوجا

 هی ردقوا انادج و یخد ,یسیدنک,هتسیا رروک

 فیقج, ردیف قیام هل وا, سج یرثأت + نونو

 7۳ SE ازیال واند 72 فلاح داب ر :نال وا

 هتش ا "رد وریپ 2 نماکب یتیاکی لومو دنج یههدنخ

 ی مه زوصت هچ وزرب «یقدانوم ران اهد دن وب

 جیپ ,هظحبالم هللا, قیفدت رب هایکح هک : ویلاح

 كیچبدبا بیل هدایز لا .یرقحار لیبیا رولوا

 re 1 رول وا هتشپا. ید ,هجاوز :نالوا
 .یدیا دیسلوا یراق اف رب ,هنیسکع بنو نهجوز

 یو يصار ن دنکل زستحار اب و .نادینتجار كنا
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 افلم ؟ییلک دا لھأتم» بويا نوه هکعزکوا
 یالارب مه. ردزسنخار اتیلطم ۰ -ردزیقف
 <٠ زدنا تیاناک یتەجتا هنفراصم كغجوح قلوچ
 یروصحزو و هدنشابم المال وب ره

 ور یدنآ رج «3 رونلوپ
 a دانا ید هو واع هدنویطف
 تاذونو شلا اد “ةف راع لبا[ ور رب ندنشابطا
 فرد .كفلن اطلبسب نالا «دقل راكي ا هنلا یوم تّیبط هدنشهبانب نف یح نونلو هدندامتفا یدنک هنیعب
 هدنکعا رر وضت هدنروص زب هنانویسلف اهد تم
 ناهرکپ هاتسنا هداید» یدنفا یر ورس ندغغیا وب
 « ردترابع نددبفا رونق وډ“ هدوا- هنشسیا راو مفآرب

 هلوطحمهدتنلف دفن "ثاتتسندنک ید قت زّوس
 كنالزوچ اتسهد رب ثلرادیا كخ هننات زارو نالا
 ` ىدا شا5 شع الغاب هنیدشا ر ودق و درز وا

 كلن اطلتت نالوامدنلاح قاراکییدنفا ر وتقود -"
 یر ورم ردا ج ع لنقل هتنازفالا ینفادعت "هخج رد
 تتایا اک و هرات تروو ته ر یدنفا
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 اب كدا هدهعبرد نب یکعبا هبظفاح یس هایم
 صعب كنلاع درجت و تنی ک وونه«دلاع یه

 لي هلن هلی هبتیراو یک نستجار هنر
 *:شلاچ ۰. ردرازو توق هدکذ وجو ردق*كعبهدنا

 هزکص ندک دندبا شوره نوا شب. لی کرا
 هنشاب كن ۰۰ یک اج چچ نام ۰ تیک لوپن اتسا
 زاکب یس شوزخ زویسشپ كب ه دیآ نامز كنيدلوا
 یحاسص قجوچ قلوچ ۰ رولی «ریدننگ یک
 هبا شور نوبشپ كيب دسیا هرکس نذقدلوا
 : 2 سندم اشن یل هدنلاد "ترور

 هفلناطلس نالوا ةفنازاکی قدفا یزورس
 لنهأت هدزو) قلا ییاتم كوب و شعانبا ردق وا
 شکار وا رد -لوا-نددفدخد ىكێدىرۆك * بتنااع

 ششرومآم ئیتر مدار یتیدیناط هک ندیا

 لهم نوا ندزما رک ؤا نی رادنستاو ناور هج ردو
 لهاتموا - “رايا تراش هیات یتنیدلوا بولوا
 ىتغیدنلوب الذم هلا لاّیع ترک“ ديضاطان و ینفیذلوا

 یی رادتفاو ت نور هح رده هلال ه رک ندندالک ۰
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 نکیآ هدنراشاب یکیا ۍ رکی رب .ۍعرکی یني مک اهد
 چه« داد :راد ؛دردیک هل رومأم هب یوطان
 قاراکی نکیآ هدلوبناتسا هلتهج یغیدقلوب یسهسیک رب
 داع مرزا لزم سس و شد تا

 بيرق: هب هنس شیب نوا. یک ,یغنیدل وا شا ان, یتمات
 ناسنلوا رک د ہدلاح یکیدروک «دیلوطانا ین از رب
 ۰: و دشماع | رفت .رلصا ییداهتعا

 ل هرکرب هدملارا, 2 یلکد نایب

 ید: كنا یصوصخ ,یلوا یبحاص قجوح قاوح

 یراهرطاخ یکوب/نک] .:..یدنا رولک هن رطاخ
 نضاڪ ی رند هن وا ید راکفا قچل وا رادنم هعفد

 لاحرد ییسهرطاخ كل وا..ندنفیدلوا یشلدیا:هدامآو

 رروتب روتوروج ردنا لابس طعم, . که وا

 ید کج مای بوستلک هازطاخ بهل بز ی
 9 یرورس, هد :یعیدن وط زوب کین

 : تیر هدیا ییاطخ ون هنسفن یدنک
 يجی یکیشاپ نتورڊ. ! مزال هک هم 1۳ 9

 دا ینز,! شما هن قجوج,یقلوچ 7 چاچ رب



 مک 2 دید یمقلناطا قاراکب چە

 كب رلنادد یو طو ۰ دعد ر یزوس و

 قاراکب ۰ زخس رولپ هدزس یتغیدلوا قوچ
 ییسهرا لراکب « هدرا اهز ییدلند ردلعت اطس

 دارو قید یزو < نسناس ر تنا
 هیندم تایقرت هدنګا لوتناتسا یراهرکص ۰ یدا

 دکدلیا نب وبنو لیهسن یتشیعم رما نوجا راراکی
 ۰ یدلوا طفاس ندجاور شاوب ساو زوسو
 ری الاع راناند « ردقلن اطلس قلراکی » طوف

 ۰ رویلیدا فداصت هغی

 یرورس مر جد یسب رب ندرانایلپ وس یزوسو
 شعدد «ردءهاناطلس قلراکب مه في رح ۰ رددنفا

 مزجو مرع ادج ىکا لمع هج و زوسوب هد مه
 ٠ شا





 # ٣٣ ډک :

 RP SE کج ةا داوعنسلم ادحم

 ۰:مدووک هدسعلف ویسوم هذن وش یدم# ید نب

 کل نب ةنشیل بیا لوبق. هبکلهجوز ین افعل رک
 «.يفج هبلوا یس .راف كم هد همشا علیا مچ راق

 یدل وا شماهروتک یک ویچ تنتییدز ول« اهد,زف

 قزوهالکا یان هل دهم اب تعاج « دنیلاح

 ناژرویضسوم ۰ اا تعرابنم من ها رتشعلا

 هوم كب هورادعب ۰ یدمنج شعیجرب ندهطوا

 نالوتبعوف و. ارپ ز ۰ یدل وا شعبح.و هدینعبح
 قانا هلي هراوج وا ربعلا تدم هن رزوا لاج

f 

 7 فیل هللا یتیلوبا
 هايل. ئز وط ,ناصمالا تر !  مولعم

 . .:* رایډیق یني راحاکن بودیک
(i) 

 حس E SL دس س



 6 ۲۵ % را
 . یدیا کیا لیدبت یرناک هسیا هلبح نگدنوشود
 لردق طقف ۰ دردشکد یرلناک لدتک ندماشقا
 ۱ تور رب هرکص ند زب ۰ لدم ەر د نشکد نیمکت

 خد سقبلف ویسوم 4 رابجاو قوس كن هناواکتناپسنا
 هنر رر هن یردق مکح ینعب ۰ شمزیدشکډ یرلناک
 م رطاخ مب یییصزیدنک الاحرار هاکن و * شمروتک
 كلکوب اکب ینعب ۰ روبهتسیا كعا درب هنا زنى
 هکم ةسوکقلن اسنا هدنتس وا قلن اسا لکون ههنتسوا
 هلکم رد شک د :یراناک ندماشقا نی ۰ زوتمشهلاج
 كعا لر اک, كنا ید + مدتنا تب بستان ۇئ

 ر یککیا م هسا ردا ل وبه قح کند ها
 ویسوم ۰ غجهاوا شکا لوم یلزسبتیاسنا
 ۰ كحمدبا هبلغ هدنصوصخ تنناشنا کب سعف
 «مهدیالوبق لکد نکم یتب وغم وب ۰ مرقرب راکت لب
 ترا قاماش رب نکل مس تل لوب رب یدم جد هدفلسانش ردق اوضح
 لام ۰ ردلکد ترابع ندکٌعا ریدقت یییجناک رب
 ما تدم ېپ * ردککا ردن یکرو رب بانج
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  ۰ندسعیلفو ناز هللا ییاوپ"رکیلاب مدقن ندنوآ_

 لدتا شمرب وربخ یی رلتزپح كمدا می" وا رابع“ «

 وش كسعیلف روبن اق هحوق هک لهریتوربخ هد یډعش
 یریح و تم رب نوعا یعومع نیشلحم ینهناکح

 ر * ێدلوا بخوتسم*

 ر٤ توکسرب نامز ردق تعاس مراد زس همش نهارا

 تشیاوب ا وک لو هتسوآ هرکص ندکدک هلا. یم ومع
 ئتفیقح ٤ هنس هش رو دنا راضفتشسا و حاضتتسا

 نوش ناژ ۰ یدا شوا هن زوب كناژ هلنا لوط زب
 بوسمهلول نادنقا هز وسرت جخ* قره وط قط نوتب"

 هب ورايا م د یکیا ن دلها نرانو هسا یییلو

 ناي هللروص وش اباطخ هللومع كبسلح قراقیج
 :یدانانآرح رعضلاقام :

  « ۳ةو دنفا

 ردیشرپ هداس كيرس یکهدنحا.هباکخ و "۰

 ویسوم کوک ۰ مدرویموئس یسعیلف وديس وم نی
 نام ندنسبه ناک یعیدناب كناتطعف ن ینا هدناژ
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 هب هرکبه ندنتسب لاب ةصک, « مادمهریو هلتلاوهسو

 .مدشب هپ هلمراتسوه یک دکر وپ و هلک ر وبا زادق» .۰
 اید شلاچ هفهرب دیس ند هناد رح تکرح وب یټ رانا ۰

 روښچ هنکرحاوپ ین نډناب یر مفلتسود نالوا هپ يلوي
 ,نیدتیا هبلغ هسوه قلتسود تیامن ۰ یدیاردبا .۰

 هک ناک ونش مغیدباب شدت ۰ :مدعلاق یشراق هداص

 یدنک. رف زار لا لو یتیف هدرکیرظنو ةدمرطا"

 ..مدرونوک دننسهطوا كناز اويس وم تولا. هللا

 دمهطاوا قزرهلا نوي وق هن اکو ییهتفا یکهدناک كلا

 «مدلناقیلعت هن وزوا كنا یمهتفاد یدنک و مدروتک
 وسوم عاک مپ هده ةلاطا هن رز وا کرج وب هتشنا

 یصکع كتشانکیآ هدواظتا هد قجاتیح هنمان ناژ

 ااه عم ۰ , مدلاة نیت .هارهروک یکیدشا روهط

 متیاث الاخ ه دماتسود یکیدهتسبا كعا ه ییلوب ۰

 *مروییدبا هلو هنسیادنک هنر قح مغیدلوا شعازف هتشيا

 قاوا هجوف هننسیذنک هسبارتسم.ا یک ره یلکوک
 باتا نیا ن وا كماوک رار «نیزمع تدمو

 و و و
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 كيهناشيدنا دوخ سوه یدنک یتسهبدا تیدومسم
 . یکقیا لی وجب هلن دپ رر ییا هی هدناوب فوصحب

 هنادنعاو رم و هناتبود فرص هتسشپا. ۰, مطا زب وچن
 تزاهم هدناحها وش نوک هرابجا تكتسح رب

 هنر قح_مغچ هنار ۰ یک ن دکدلیا تابا یھ ھلو

 كردار هلال ساو رایج ارد تاریتیل وب لزا یم دا
 را یتسیدنک هدنهراو اکا +سیا رتسیا یھک یلک یک
 یس ډنک ڼي هک مردیا رارکت. ۰۰ میلباشع وش ود قلوب.
 یدجر دق لوا , ۰مو وب هلا رب یی ويدج تاپ
 هدر هل و قح وا کټ مرو هلتبجرپ ییجصو
 امعون یکتا. كرت . هب ینیلوپ هنر + رک ندفدنارق,
 - هظحالم مغجەلوا شلا بلا منم ف نیو لزاومدام ۱

 هنسپدنکهک.مدنوشوچ .۰. مډلپا دع تفل زمدا هلیس,

 مچ هديا وا مهیسیا كچمدیا قلن و چر, نیکچرک
 یوزرا :ۍدنک ۰٢ نو هېل وا راد مخ ن دنبانیسوج

 یرازف و طرف. ۰. مدلیا وزرا .یتسپانبا ادچ يخد
 تجسم رد قمع نوب و دکل یم همی ید



e E »ینجوز تسد كالو  

 نّوکو شهبلقندیا كع تنم هلا یربن دنامزرب هعبا

 تیلها .تابثا نوا تالئان هقرش وا هدنعاسوش -

 رزس وک ددر و دنا ویو هلن ان یچبد) وا شلیاتقابل و

 8 یی كسروا « دنششاخت اکو اقای ها
 كل وب لزاومدام کرو یرندنامزو تب 8 هب هنس

 یهدعهفرا ین یعبدل وا ول وط لا یسزوهو اوه

 دوعشسف و ن و ن دخحا ودزا هلع یشان ندردنع

 دی دکر 2 جدا منم یلکوک كر هل ییفجهیلوا

 3 وا ركض م مدلل وش لحا و فرح هادی املوا ١

 هاها تابا هاما رت هل ون تشلئان هخاودزا تم
 شوت را فطل كمهتس وا هکن وج ھه دک دلد !قیلعت

 راهم ها ز ندنس هلج كم راقیفر هلیسهرع

 نوسموس نوسوس ین یتیلو لزاومدام ندنغیدل وا
 هل وا تلاع: .هنحا ودزا .تلسد .قاعکسالاب و ناهالاب

 كنا نوعا کیدوس للعرب یی و یدج



»> 
 ناک یغیدبان كسغیلف هن یخد ناک ندنا روهظ همان

 ۰ ردیفیدیان كنا هنناک ندا روهظ هنمان كناژ بول وا
 هرانون هدنرمح ون نت سلف وسوه وش طو

 ییدتتا راظتنا کالا رده تیک یک ه دنسعا كارمشا

 یسغعا روهظ هنما یدنک هنب ین يداها ي

 هشت ندنو ید هدرا تم 1 درد >هلوا

 0 ۰ یدنروک یشرپ
 لاوس زا هل ون هز هدنسهطقن وش تانهناکدت رک |

 یز ج هیمهلوا ردتعههنهجوت كنوب سیا رولیدما دارا
 ماتا زن مه یار ون نه ا هو ردا فا

 هنتسب دنک كسعیلق ویسوم هن یزوس هدنصوصخ
 ۰ ب دن رال

 هكر و هنیاا كنسهبلق ینبلا ك نق لول هی وا

 تا ا هنر عج نشف رط ااف ةو شا
 هشدباب و دهاشم و ار واتا مسوک

 لوق هکلهحاوزآ نیک رک ۹ نیل ووشو هللا هللا «

 اتاق و ید «۲ كسروهتینشا یمکماتا ۱
 هزارتسا قیا تح درس یا هن جورب ید شیلف
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 لا كن اك كجا اروهط مان كسی مزمن

 الیپعا كلا: توس كجا 2 هینمان:نا ۋون

 ییلوپ هل نیاژ 1 یدین جک م نالى
 رونهط هلو. كغك هلی سەف روناق ىح

 روهط /سکع زب ساب هدناح یرافد وا: زظ اتمر هن لپ

 هتنپموا ۰ یدلک قلتغووطرب ند زی هنچوا فحشا 2

 ها واضح و رلهطاعم ییدنا قرهالشعلا یسقیلق تو

 را تلر وک :یرافدزراتیچ هرکوک .قرهلواب ورپ کا

 لو ویسوم ۰.یدبا سرک هلی هنغال وق كنج واود

 كامیلست هبیغیلف بوروتوک یر هتوط یبا نیز

 نیم شاش سعیلف ,ملرک و زف رک, هډلاح ییدهتسها»

 یر زر رب قرهفاب هش زوي كه رح نیفشاخ

 ناژ هله ۰ رلیدرتیسوکزازجیا كلو کپ هد وطن

 هل زن ا:تیامالع .یکیدسبوک هدن زوب ,ییتزیحو هلو

 قفو+هدهلیح.یراقدیاب ندماشقا لوپ هل نا
 ییبقح + دعازوب كر ەروك "یی راهدجنلوب شمام واو
 سایلف هک« ریدر وک هد ی راپ نک. اوب زا رات وسلا
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 ین اک یقیبن ال شکوه «وزواقلوا یتەضاوص#
 ` ندژتسود هلاییلوب لزا دام هکمزوتکندننهلجوا
 : هطقلاق ارفن کس ید, ۰ :یدلدنا نیبعت تاد چ واند
 عهد اون كالو عم «ندک:نوا هرکس ندرلتتسود هلا

 :یداع هدفرط ربا «هولیدلیا لا ؛تسا .تقاعتممزیدور و

 هه وزوا كلن اک ۰ :یدبا رولول زاشعزت هقبنّودرب
 + 3ک رها )هدف "لومنداوقم ۵ نانو: شلتاقملعت

 . .واهسا با هه كتەشلاق ,یناه

 ۱ هد ید رچنا

 جالا یدل یراتاک نالوا داوم ناکا شح
 :نوهطالعا ندننس ها ناک نیا كسعیلف نرویناق
 و با تی کی اوا

 ؛یلنانتی رب الو مدال سفت ندا
 میر تابروهظ وش هل تھ ك لنک ۰ ارب
 ۶ ودا حلا: هنشیا, کیده ترد یتیم ا

 , هنتسهطوا: ثنمیله روبناق ناز هل ییبلوب «ماشفاءوا

 الف لا هن رب بول چ یا اعا یھ دانان ر دیک
 نام روک هلاخ؛و < ىدا رشا ر تاک



۰ 
 ۰ «ردنرابع ندن وپ یرراطحم ریبن نوچگا عنم یتیپ ولفم
 یدنک كستبلف» نفرارف ررارق راوص اهد ماشقا وا

 صز واو تصرف ینامهزرب یغیدفلوب هدنتسهطوا
 ء:سهط وا ؛لرویناق نامه ندر:یسکیآ لر هلب ب2

 ب ویلبوس بویلالجو شمروتب بوپا بوشوق
 هفار كرهلهبحر یفواو رهرک ید یي راشیرمک
 كاز هغ ر, كنو و رل-2ملا ین ا یعیدل وا شعء وف

 هلداب«. ی ران اک ۰۰ یدبا راشم وف یت انف یی دا

 ینامز رب هحلهدعاسم اهد تند هد صخ

 قحونا وا دع هلهدعایس ارب ز ۰ یدیارا نخ هیلکی

 یشو هدنسهطوا ید كسعیلف ویسوم هدنامز

 ندّتیمها یرلکدروک هدشيا و هک وبلاح بولک م زال
 شاب کد ندنسغلوب ه دوع وا كسعیلف نشان ۱

 . ردلسم یراکچ هیمه دبا لصاح تینا هل ندنسل وا
 ۰. مدیا لاععتسا ییدورو تحایص یمن |

 تروعد ندماشفا كلوب ویسوم هدفدل وا حایص ۱

 دلا كنسهناخ ءلر هلکسشیکیاآ رر یلتسود یتیدلاؤا شما

 "هلماجت رب لشیا + ریدنالب وط هنبنولاص یی ز "
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 ناژویسوم دبا هسرب و تیمها هداد ز هتهج هک احمو

 ههس> ءلراکروب کهدنجنا یراردص كسعيلف 4لا ح

 كناز هقیعخا فو رولک مزال یرلعا دعابن ندنرب رب
 یکرو كسعیلف نکيآ روناو هد دعا و یرو

 دعا بیقعت ینا كردیا تکرح لیدسبت هپ ورک
 روغي رک ههک ا هج زوا هس رزوا یو

 قا 0 داو يتلا یار وک قاتلن و

 ندناکرح شا هیکلموهدناژ ید یتسب رب ندلاوحا
 هن لفرطی رکف رب ندکمروک هدسعیلف هدیتسی رب
 كتقد باب را هلراهنزاوم ههبا راد هنکحهشود هرات

 فثاطل قحا ۰ كدا رولي هدبا توعد یتیارغتتسا

 راصتخاو لاججا هدراهاک ینیدل وا یواح كناباور
 یهنزاومو هلتهج یعیدنل و ند نحهبسسابسا دصاعم

 هلاوح هش رانادج و کک یدنک كنهعلاطم باب را
 ۰ زردا افتک اهلا

 دنده ارت یرکدرب ودك وا ناژ ها یبلوب

 ,دوبناق, * رانوسروط وریک لصن ۰ رلیدمروط ورک
 .نالوا راکیشاو یمد لباقم هننزاهم تسعیلخ
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 و هتش قهر درک د +نابیپخ | نیک قلوا وفا لبایاگ 

 هاو تو اید رور را هکعا 2 ةت اک

 یا تی نویاوم نیا ۲. نیلکوک هرکص ندقدلنا ؛ لام
 ۰/«یدند « در نانا

 ن رس نکرد وس "كلف ۲ ا

 ES اما رد 2 رر

 هک زرد زب اعتق EY) e تا قور مه

 هی ردع وب دیش قامت
 -ناتتحه*لاب اقلط» هد نزول نام ه دک ایشو ھارا رب
 هدناس هیعاد خب ورت ئؤف هدب رازوا یتزاتهم كح ةقتا ین
 :تکالف راج ؤد یزف: مه اغا, فلا هسا ئاب
 شخ چت داس و -.تجار «یلنیک ها مه کجا

 4 نيك وال وا نوسراو ! شعا كخهلیا
 هد او هرات ی هایتان یک دا مه نشه ره نلف

 ::یدا وولي زوک رول هیدن اشنا وب

 و نا رکی بامر د هانا ورت فلات
E 
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 رار هک ئاند د دک یدک 4

 "لا لا قیدوعس ئام كانم راف دوعسح

 نوا فىل و یالوط نادنردع وشن ۰ وولوا

 دن ةن وقم کید د و مهتسیا فشن ا دوغسمو

 كوب تپ نونا الوپ اعقاو ۰ دیار رمظتم
 وا لضاح لطام منموهو یتجما ۰ ردزاو "مشوهرپ
 لوز یدنک نیو هل. هسلوا لعاح دوحاب و

 لف چد ثداعس دل مدیا رروک تک الف ؛راود

 یو الف یب مهشع لیضاح ۰ رواک ندعو لبتف

 یلدا لا لعاب # ۰ نوید قوس
 ٠ ردیجآ و لود كب : تویمامنب تیمور وش اعقاو

efهش ااا ردق اه تعد ا عقد ا يج وب اب ق  

 نیک قدمت بیو - دوتا یا لب
 a i رب د نوع 2 هل ره

 ( راما E اوب

 2 ا فرن اهّدو ىي قو "

 وک“ ناما رکص" نادر و وک هنر وفا و

 E و هنقاش EE ی E هلتشاونصم یدنک
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 انا زرولب ۰ زرولب یتهدلوا یی ید ك. هبلق

 یتانشمطا كستیلف هرابب هک زر لابی هدینوش یدمش
 یفظمو تلاغ ه دنس هن اقشام تباقر نالوا هلا ناژ

 لزاومدام هسفو ۰ یدیا نرابع ندنفج هفیج
 هک دلبا هظح ال: یس هلئسم ییدوعس كنيتلوت

 روشاهتشب نوتبسب هدنرظذ سعیلف یکنر كشیا
 ۰ یدا

 یتتیدوعتسم كنسهق وشعم قشاعر یک سهیلق
 یتلو رک ا سغیلف هک ویلاح ۰ ردبا وزرا لدو ناجزا

 یتفج هلو دوعسم هسیارولوا ببصن هنسیدنک
 .لامتس ن دز نار چوآ یون بایت هد
 هلا یسوزرا وش ۰ رولب العا كم یتکج هلیدا

 یک هن ییرکف كسقیلف قافتالادنع یسیکلی وش
 1 نکسرویدءا سابق یدیشلا قوس هت افلاطم
 قوس هناظحالمو تاعلاطم هنابانح یلامردق لوا

 ضرع + زک هک احم رظن تیفیک هک یدیشلبا قوس
 .مییالوط ندنسهناد رم تورم هداعلا قوف هبسلدا

 ۰ یدیا رولکن ککج هبوا ندنرارزوک یقیلف



¥ E #۶ 
 ٠“ توا س ناز

 یو الف و او ۳ ماشفاوا - ر

 | لغرف رب كنا قا نن ۰ لاج یت
 كنس یناک العا وا هدبول واسضاح مابا نیلحایص
 دطاعشر هد یدت یدلوا نورد هت روک ه دنلحم كناک

 ۰ زرولوا شعازق یناحصا یوراب وق

 .دجهبا یناژ ویسوم یار وش كنینیلوب لزاومدام
 اما لزوک وا » هرکص ن دکدریدنوشود ناهز رب
 «زرولوا بوعک هرکص ۰ رافیچ هنادیم افلطم شيا
 مزال هز» یبلو هدهسیدابا مایف هض ارعا زار هد

 ۰ ردقلوا رهظم هننیسح كرد هد رظن كب یش نالوا
 قجدسناوا ارجا یخد حاکن ه دنییقع كن اما ار ز
 . هنادم شيا نوسرا و هرکص ندقدناوا ارجا حاکن

 .یشدم كلرع رب تیب وم فل ەي ارپ ۰ نوسعیج
 ۰. یدلوا قفوم هعانفا یناژ هد « ! ا یمهزوب

 ویسوم . زونه هدنایم راقلرازاب نک ندرلکروپ
 .نالیاب ۰. كلدعا قیقدن ییلرازاب یهدنک روب كسعلف
 هندحهلوا ین اک یدنک یبسالعا, 2ما « دنا رناک
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 یغبادل وا-شلاقنوکی یا هدنوش هک الف ناژ

 ۹ ژریک ود ةو هدوواو ,لصت ةع رازوک هادلاح
 . كمون تکاالف 2 کیا یف

 کربن را! وا كجد هن ۲ق
 ر3ا دتا وا هتل ۰. :یسایوت هب رزاق
 1 یس واز نل .:گحفنکب یناک كسعیلق

 لکا نک فو .هکنوچ ۰. كس وا
 اوي ندنو هندشن ۲" نام ود ندنرارف ندا اوم

 اب رولوایمکهالف

 م 1 گانو زیاتر وواو ر
 + دنر راه امام د ر وقر لیپ دن قوجا د
 E یش ر نش ۰ خادم 4 وا ل ا

 7 .قیلق وب ۱

 راوی ف هال نا

 ˆ. ° مژویل هلو ها وم یسهناد رب
 لفات 8 اون ینا یسکق اهناماهبناژ +

 . و روا اه هراتتطیش هلّوعم وب

 7 مر وانوکرب وز ار و

Diss رد r 

 ت
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 یوتاب سر ج.ب هدوک لوا

 * یچلوا نسمات هنچل
 دیدند رار کهدنزز رط هع اچ هل وب

Eeملت :نفچهلوا تبع قمارا اش  

 شبامزاو هیون وا زونهناژ زکما ۰. نکسسردیآ

 یډنک هلیکیترح تدش هلی ییاوه .نفجزرق ۰. شم)
 دتسهآ ی :كماها رادیخ ندنزورم

 راد ربخ الدصا نار ردق هشدور و 4 وغ نباتی

 یتیدنک ید نام یفیدچا یب ویق هدهسیدلوا,
 تعزاسم هحاضیتسا یتکیداک مک بولو هدمايق,

 نامز یعیببلا و 4 شو » ۰ یدسوک

 كنان“ نکیل ۰! ردشلوا نون ردق هن رول مک

 یبتنونع فجرد یشان ن دنس وا,قلکارق هسجیهداپ ز
 تهالیعرب چه هدنزو هرز وا قلوا نادم ههززاوم
 نر ناو ا هیات ۰۰ مرا فک
 هد قید شهر و. زاها فیطل هلی اراه :

 ۵ رلید الشاب 0
0 ۰ 1 ۶ 



 اوچ ۷

 هدهروا نعد ندقدرا وه وعب وا سکر ھه ماشفا 3

 ےثچ لراتیغا نادوسح نالیدبا مهوت یدوسجو
 یاعص یتو هکیدبا هرکص ندقدنابق یراسسجت د

 ا وک ندن زارنحا لاک و یدقلاق ههر ههر ندنغاس .

 لاح هنمهب یرابغا نالوا ر وتم ه دنحا قاکارف

 مع قتتفد راظنا هعشا یک شما كدح هلب وک

 ویسومات هشبلاح هشنلاح هفمردلاط هنفرط ره كتالط
 هنتسوبف كنهطوا ۰ یدراو ه هبا وف یعیدن ا كنار

 یتسیدنک ننقیلف هکناص ! رفجزق هراعب:۰ یدلک
 ندنسةقرا قرهلوامولکو کیا نوا بیعت هندس هیس

 هنسوقف هبلوق ندنفیدنآوب هدمهو رب یک شعرویاک

 هنسهقزا هصاحلا و هنوارطا هدعدآ رهردق در دیک

 نامز ییدلکه نکو ا وق یک یغنیدنقاب هعفد روا مش,
 نامز یخ درب ناونعا نیمأت هلبعال یتسبدنک ی خد
 نكت دا شمة ین ارطا كرتا فقوت

 ییلیاالیتطا ر طر ها ینسیمومع توکس یاب
 جافا یفیدنارعش تونادل كراك زور نکلاد هلتهج
 ییسیدنک ادعام ندتفیطا یادص كن راقارط



۱۸ > 
 هدر ایفا ام لاو لار وک نمش و تفآز رام ی
 كمپلا راشم ىامح كما روهط اخ نتاکرح ضع
 ۰ ردندناصوص > نانلیا ا یتاعیق دم

 ا اتاذ هسیا ناز. ویموم م رب

 ند غ دل وا ناد رب دو دعم ند رامدآ قل هیلع ءان و

 ررح لاو رب ییدلیا نیفلت كنسءهلوبم تواعش

 ۰ یدمهدنا تاب :نامز قوچ كب هد هع تاروصت
 ندهنان وعلم تن و ییسیدنک هظحالم كلتعاس رب

 ها رهن هرابعب ! هد نب مدآ » ۰ یدلب هدنا عنم

 هد یک هن ان وعلم كب مديل وشا دص هنا

 هدناق.4 ندک:زودل وا یا ًاتاد م 'مرولو واوا |

 هددنت راهم یایخناک هرکص ندنا هک رولوا لصاحب
 هذه ةلاخا هکنوح ۰ منحهبمنا زاق ی هن قلی رم

 ۰."یدید کد اا

 ندزلتغاس هدنامزرپ هل و ی د نالنند نوک کتل

a E 
 كنوک نکیآ رارونوشود هلبح یربآ یربآ هنن ولیډنک .

 ۰قوبارفر هدرلنوالاح ۰ یدرب و یکیزکسیرکی



 2 تب ۱
Eهه و وط .هلچسجت ۰ کد روب مغل نا رهام م  

 « مدیرکل قوم باکو ۰ مزال كغرردتکیا
 هر هنان اول ط رش یقیډپ وق :تلوب ویسوم کلا هيد

 ۰ ۍدالشابهکفشود یکتا هلاقم هلا هلیح رپ
 دل وا. ۰ رداجش لی ین الاعم تكناز ویسوم هسلفاب

 هدنذزن ید راقب هلقلوا .یساکرب هتسوا كي. 1 یلک

 تسانم رب مه.« دنبسا را قلوا هج وقرب لوبعم ټپ
 ین اسنا:کاعلاطم نالوا اسم هلو قحما.۰ قو |

 ۰ ددمزال*هدقنالوا له کلبترپادت ییدلیا قوس

 ˆ هتواهم نالوا دعلی اک كيسعیلف هسیا ناژ-ویسوم
 هنناچ جا هلروبناق هرابهت نوجحما كا هيلع هلبا هیج

 یا عدا هداك و K4 ي

 لوا

 ر هلا قمعهدففدن یهناسدا

 یانسح فرص دن اک ناناوب شاوا.قیافح لز

 ناسفا:بویمهلوب مډآ ماش یتا حج هدهنو عاج
 هدیسیکیاند رانو هلا هما ۶ء ينس ۳ ییدالوا

 هدرلبدا قیش لا ۰ ردرلشعا کج هرزوا قلوا عاج

n 9 ۱ ۸ N 

 ا



 هیلع انن و ندقدقح هنا درم ی : رشبا هدرروک

 تعبس یی هلج كسعبلف و ِ 0

 ندق دراشاب دیلشالک | هلروص تهاد یه

 ا ردق هدحردر یسهش دنا كتلو ه 3

 اف نوک هک ناز + الری بز
 ۰ یرتتدا یار ورا ترم ققرت ا یا
 یدو رب ۵ قحهلوا لیصاح هدناف هن ن دنوب طقف
 قو نراهم نالوا هدنتعنص تكتسعلف هلکعا قو

 لر هنوشود یتساروب ییلوب هتشيا ۲ یمعجم) وا شلوا

 هلکلیدنک هنن ندرارف یید ر و هنس هج وج هل وب

 ۲ یدک, زاو

 هرز وا قلتوا: تبانعم هنسع را یبهتم دنا رو
 ید را ست اد تاک وقر
 - لل ر ناسا ر واع نا تو رضا

 ا ار لو کا افك روکا
 یهدستعنص هک کد كیجەدیا ج وز یهتسسوا »

 كنینیلوب ۰ عملوا لما لئان رءریدنکی اکا یمراهح

 هسا نوختا ك.ردنکب یعدنک هب ییلو ۱ :عاتشم
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 صوصخ هدهزهلق نکلاب هدهاشمو قیقدنوب مه

 ییغح هنا زاق ےک یتهاسم ییلو لزاومدام ۰ ردلکد

 واردرب ینقا رح قمالکا نوروک ندل وا هبن مع نکم

 هن اعم نس هجرد كنابامع تولک نوکره ن دنکبدمهکب
 العا ند هلج یناک كسعلفروبناق یخد وا هک دلبا

 رولیزوا ررو یغیدلوا انف ندنسه یوم" كناژ و
 ۰ یدیا

 .یلب و یک ناژ هدفرط هنوا ! رولیز وا هتنلا

 رروط مدارب بوع ر بوب یللاج یلنسح یلصوب

 هکمروک هلا روبناق رپ ېک سقیلف یتیرمع تدم نکی
 یضار جد ینیلوپ یت> هک رولوا یطار ر یکناه
 ۰ شسراو راهم هععنص كسعلف اما * نوسلوا

 نوا لوي ویسوم یسهتسوا تراهم یهدقلبماک

 ۰ ردت نهرب ثكجهدبا نونع یناو قجهلوا فرش

 ۰ ردقو یتهقو ردق رب یه هدنرظذ یتیلوپ كت نوب
 ناک بسلا قحوهلوا هلا هحوف یتحهراو كنشلو
 . یتج هیلاق ترا ۶ ندنلامعا

 نوک یهرکی شب نوا ندنرزوا یداشک كنا
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 ۰ زکعب هیلیا تیما رظنصح

 ییدلیا داشک یناصعا یاب كلوب هتسوا اهد

 هلرهک هنشاب یرلهاکتسد یبهفاک لراهفلاق نوک

 ناک یرلکحمدنا لامعا هسا لاب ۰ رارالشاب هشيا

 . قمرا ىي ریروق الا كرلحافا قفا وم لا نوا
 قرهناروط سها هدان ز لا هلنا ودآ راراب هتسا لا و

 ندر « دنصوصخ كمريدنکب اقلطم یش یفح هان

 هلی نک هسلوا شمهتسیا تالیصل و تاحاضیا
 زره اا ربا ك فارغا :دتساطتا
 یتح هک ردلکد لوذبم ردق لوا هدرب تامولعم نالوا
 ۰ مەل هدنا اطعا ید هز س ندنول

 ید هعلوا كناژ ویسوم هک زرولی هد ردق وش
 یسانف لا كرلناک نالا هلهحو ییدلیا نیم

 هل هدنرلادتنا كنالمع اهد یعحهلوا ناک یدنک

 یدنک یک ییذد د كسقلف روبناقو رولیروک

 ییسهجرد كليحرب هدشابم رلناک نالیا كناک
 روئلوا هدهاش- هدنلئاوا كالع تاذک یفح هنازاق
 ۱ ۱ ۰ یدبآ

EEN RT ORA 



 و نو زع ر ۰ ۰ رددوج 2

Eهلن ما سیا .» سعیلق روبن 0 هراعب نا 2  

eقنا هنس هلچل كران وب دیتعنص یا لوا 8.  ! 

 هد رمع هل ره ردق و ید م دیس وا 9 e ۴ نا 17

B2هد «نوسایاعا ییفیدلوا شماماب ناکر يک  

 مزال ین وا را و ديما هداب ز لا و یدلو ییست لنخرت ۱

 نایت ك ذل و لزاویدام » هسذا ناو وس وای

GEدج واكب هک  
 یاژعا یغج هوا دوعس جد ییدنک هسیازولوا

 مولشادقرا راس هدنتعنص ن هک هاو نکیل ۰ یدلیا

 سهیلف روبتئوا هله ۰ مهدوريک اهد ن
 داسفرب  هناحما وش i رد رهام اھ نقد ی

 مرولاق سوم اقلط نب هسیا مهلوا نات یی

 هدنکرو هد «رول وا رات و :aR ستیلف

 1 یدیا رولو یببح تزور ویو
 یرلنلب 4 هک هناژ و هسهیلف هدنجما راهغلاق رب اسب

 هاو. تقد رظد هداروب یرلنا ۳9 1

 .دنلاوجا كاز هلا نت
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 ۰ یدلحت ًاللع ناسا تاب وش هرکص نوک جاقرب

 ٠ ماع ییلوت مزق ! رایدنفا» هت هفلاق لوب ویسوم
 5 ۰ کجە دیا 0 ر یه دا ۰ یدربا هنغاح کلک

 العا لا نکیکناه ندرکحا هک ردوش مدهع نکل

 كنا مکلمام نو هللا ییلوب نکهسبا رانا ناک رب
 هساارف یسهه راف تو یحناک اب ز ۰ ردعحلوا

 حج وا رکی یان یخی دنا زاق یادنا زاق مان ها

 ندکدتا تاف و ی ۰ وب هلعواع نسح ردود

 ة مرتسسنا ری هسطداح كمات و ید ۵ نص

 ۰ رولوا هلتروص مکیدرب و رارق یسهظفاح كوب
 زکفی دات هرص ندا رب ۰ ره یر ۵ سس هتشلا

SSالعا یک زکیکناھ ۱ مکحهدنا هش اعم  

 ۰ یدید « ردکنا هقبرافو قیلوب هسا حج راو
 راک وب ضج « دشابم رسل ند افا و

 ۰ ردراکرد یفحهلوا نوزجم كاش راضعب و نون
 ها وا نونع هیلکلاب هن كرور هک لاب وش نکس

 ردق لوا دبماو سای ۰ نورح هیلکلاب هدهن ر ول
 یک رادعم ندناق كس رب رب هدن یدکی هک زرد



 هه و
 نوک رب هدر هدلاح یغنبدمهنالک | ی

 كنح فا هرات سک ہد دعب كنار هلا ر یمه را نر

 رايش رپ ها لاک دلرهر و هشاب ساب م

 ارلن و قترا را یني راقدلوا هدکعا هرک ذه

 نامز وا هتشیا ق ره ۱ ییغد دلاق ۵ لزریس هلج یرابغا

 یدناص وا یدش ندنسایند هک یدل وارثأت ردق لوا

 ۰ زرولوا شاعا هغلای» كلهسید

 راد رنهگنت و جو تینا و لزا ومدام هلن ایه قلح

 ناک رر هنر ره كرلهقلاق هد نبع وشو نشو 2

 هسا لزوک اهد یا كن دکن اه لرهردتا لامعا

 هادم ردیف را و یه وک یک

 ويس وم یرارف و ییلو لزاومدام ندنغبدل وا شم وق

 فک یعیدنان ید یسااب رکاا ردا خیل هناژ

 هناز لکد كناژ هلعلا یتسیدنک کلان هسیا رونکی

 رح یغج هوا د وعسم ید كنسدنک هلععراو

 شعا ۰ هدکمرب و
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 - هرب دنکی نوسل وا هعفد رب مه هلوپ ویسوم یسهتسوا

 نام هنا وصح اناا ی بنک سوپ شمام

 هدردوب هداب ز ا هتشیاو رروک ید ینیاوپ ینغج هلوا
 لقع كسقيلف نوحما كع وشود ینلوب قلو هراج رب

 ۰ یدیا رلبا تعجام هارد و

 لا, رظن ی لو لزاون دام د كاز
 هکمرب و ربخ هجهفشد هداروب یتسغلوب هدکم روک
 یسپ رب چیه ندر هفلاق رکید ۰ ردقوب تجاح
 هک رولک مزال یهو كناژ راهسل وا شماغ وب هدس وه ون

 اه هاب را ندهد رو یتیم هر
 رضاح هدا رول والما لئان هلحو رت یی یبلو را
 جد یحاص تفاوت یا تاپ ھم هک وب

 یو زرآ كنينيلو هک ویلاح ۰ ردفجملوا یسیدنک
 یرلیلن اق ید ۰ ردراو هدنس هلج اراهعل اق ی ورت

 ناریدنالتاق هن رلکلدرمس هجوب كلوب ویسوم ردت وا
 ۰ رد رامع ندس وه ون اصح هدوا هسیا راو یشرب

 ییدلیا ر ورم اهد نامز یخ ر ندا را
 ولردرب یتبغرو ليم هناژ وسوم يلو لزاومدامو



 یب ردن كار رام ید ر شیب نر ا
 و ی دا هلن كر ۱

 ۰ یدیا شوت
 قشاع لدو ناج زا هنسیدنک سعیلف ویسوم

 هنسدنک یس هناعشاع رارسا لزق هدلاح یعیدلوا

 ییکیدوس یدفلاقر رکید یهدنمان ناز یاکوک و مکا

 كوب هن نونا سعلف یشوس هتسشیلف راک
 واصقاو * اب زکس ردنا ناسخ یفیدلوا تدیصم

 ترطضم هدنسهح رد اله یر وبناق یللا وز تدبصم

 تیا ها یک یا ید رها
 هاب رزوا تذل ینیدلا ندكتليب هشلیوس بورو

 :  ردر و میم ممد دیک الو و

 هدنشاب چ وا یرکب کیا رکی. تاذ گیدید ناژ

 یسایس تفاطلو مادنا نوالح هک ردیلناق یلد رب

 ندازوک نوا قلوا هجوق هنسیدنک یک یتیلوب
E یتنبخر رظن كرف زسه رجت رب نايمارا يه هقشب 

 الصا هدتعنص كموق رح نكل ۰ ردیفاک هغمازاق
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 هک ۸ %
 هدن هج رد لاح یسامهل وس یشرب جه ه هقوشعم

 لزاومدام ځد سفیلف ویسوم اقلطم ۰ ردبشرپ لکشم
 كحجدشلپ وس ب ولو تنسانم ٽه حر هلا لوپ
 ۰ ردکح هثللاح كحهشالید

 ةفاک یک هدنجا كشلا افلطمهز یرازوسیپ وب زس

 ۰ زکیرویلپ وس نوا كقلبوس قنافحو رارسا
 مک *یشرب ندرارسا هرس هدر هتشا کد هل وا

 : نکحهری و ربخ كر هيا

 ییسهبدانم تهج رب كشيا سيلف ویسوم توا
 کشا د رکشلپ وس هل | بلو لزاومدام ب ولو

 ًاعطق نقوش نكن »۱ دم الساب کد ہکعسالاح

 ریش یکیدشللاح ییدشالبد یکیدشلی وس هک رک
 ۰ یدنا لکدرباد ا و هاوه فسخ ی

 هسي دنګ ییلو لزا وسمدام یربند هت وا هکكي

 قرهش اقش ( قحهلوایالوط ندنروبناق افلطم

 چورو ےکنت صا كنب ردب هرکوب هلتهج یکیدنلکا
 ویس وم هدننانیمارجا تیفیک كطئارش یتیدب وفنوجا
 زا کو E دا شادرس هنس دنک یسعیلغ

 ےس

i Eyا  

 ی ی منت



#۷ E 
 هد هلج كلبا ینو هسلوا مکه همش ا

  ۱ E ۱تفیفح ر عشب هدنعا كشيا قحا

 هناتما جد هلتهح تعنص كل سهلف ۰ راو اهد

 كج هديا لاک | یندیدوعسم كنيلوت یسلوا قاف تاق

 كفحوح هراحم# هک هاوا هدلاحیعیدنلو ندناصوصحخ

 یشا و یسلوا یروباق ر ردق نوواق ه دنسهقرا

 ردندناصوصخ كج هلی هدا تیافک هعنم ۰

 ب وروک یروصق و هدنسیدنک قجوج یللاوز
 درد هلتنهح ییدلیا ر دعت جد یتاحرد كتیصم

 بویر و كنر رب چه ه ییلو لزاومدام ندش ورد
 هدام هلیسهقوشعمو ر ولير واق رانا ندنګا نکات

 ندنکیدلب یتغجهسهلوا لئا هتدوعسم رب مجه
 هاد وعسم طح ردقه کج هدا افیتسا ندنزو هروب ص

 دوج و هدنرطاخ هلاخ لایخ هنسهلج هساراو

 ردع ههیکلاط هو ول دغا هک 1

 هكا رارما ادوعسم هلیالابخوپ یتامز یکیدروگ
 ۰ یدا روشیلاج

 كقشاع ر نالوا نیفئاب ردقوب هک زکسکحهد اما



 ۱ ےس

OF 
 هنلئاوا كسا .مسیررا رب وصد هلروص وب ین

 بلو هرکص ندقدشرف هرکرب تب ۰ ردصوصح

 ید ندهداعناقو نسحیک ین دا وا یراع ندزاه>

 یعح ۵ ردح هل دش ی 1 تفشام هل وا یو

 ےک نال د لا و نج ای و ۰ راسلا ملست

 هماح و توعد یدرظ) ثللىا وا كعشام هد اب تر

 نسح یترا هدا ه رک ص ن دا تونل هلوا رادم

 كنس هف وشعم قساع لر هلیکج ل دهنر وا هد یس هلم

 ۰ زوس ینتاذ زکلاب

 قمامیچ هرات ندنساضر كس ردب ییلو
 را هملاق هن یاد > هوا هح وق I 3 وا

 یدعت نوا زککیدلی یتفیدلوا روبحم هانا ندننایم
 هن افشاع كسقیلف ویسوم !ماع» هک رکسرید زس

 بارشاینورد _اح «ییلوب لزاومدامیرلهکن هنافاتشم

 هسعلف یکرو یدنک ځد ییلووو + ردشعا

 هغعان اق یکاموح تح هدنسا رایسکبآ ۰ ندا

 )ِ ردشمالشا

 ردعطنم قفاومو یرغوط ردقوا زکزوسو اعقاو

 تیز زی



 ندقم ات ۶ ود نادنز وس ها رد 0 3

 ۱ ییدلی العا كب یتغیدلوا مدآ رب نهروط ورک
 یراهلرازاب یکیدتبا ن دک و ینیدیناطو 0

 اجا هن رز ز وا هسک رب ج هعشب ندرایج اک 4

 دفاع مک نایلشپ هدّیسیعم كم رد هدقل را زاب و

 هدینناس.رلنا امد یلکوت ن ویچ هجراخ ند ۱

 8 دریک

 E زان تباق نوت ت کیلو ی

 یزاهجح نالیدا دعو یساطعا ندنفرط ئ رد و نال وا 0 "

 یلرادضور و ی یارو هاب د
 یایلخم رف ندنا زواجت نک الما یک ہن غاب د

 داعیسا هسا ردا لوغشم جد 29 لاص 9 7

 هک رد راو هفلاق رب هدنمان سلف «دننامرتوب هله

 هلت هسا وا یزاهح كل راو . كنئیلوب لزا ی ِ

 ۱۳۳ عاتم رکاب

 ر وه: ینیلوب كسقيلف طعف * یوتاب تن ها



KF 
 ور راتاف اک, کدر و هداب ر ن لند همم وص

 ۰: لرد ترغ هکمردنکب

 هب ذاح و نتسح##ک ردراو یرف ل كلو ويس وم

 . یتیدعلوا یزف یک و قاف هشنارفا هلتهح
 هراکد ىشانندنکلەداعلا قوف کو هس رت هدلاح

 هن رشا نکسنوا ید نواف ۰ ردشال دفلوا هجوز
 ی ریاسو یسهدلا و هرکرب هدعلارا نادنفب دصاب مدق

 زوس ه دنعح ی وا رب ل زف هدننایم یماب قا و

 یر ۳ هداندراد ییلام هال وا لو ویس وممعق دلیحتآ

 ۱ هک دلو ردق وش هح ندنکجەر , و ههروب نح نالوا

 ی هعشد ندیم کهن سم دیگ

 شنا قوفت هن هلچهدنعننسرب هسا یک یحهرب واو

 ۰ رب وسییکح هلک مزال قلوا
 نوا هل و۰ عرب و ید ییلو ځد هنعماا كوف

 ریاد تک او مور و نالک هنیشاب یکسنوا" ید

 نو 3 یدنک: دل. نششسد ارز وسندن ردم رب هدعلارا

 هنب رلایلخ شا وب ساوب وین هتل ومد رایلخ ضب ید
3 REE 4 ۳40 وار 
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 اعلطم ینعما ۰ یک ر ندرلندا لامعا نا ) لکد

 د يا راو ید هسا دم نت تف

 ۰ شما لوب
 هکر ولوا یت ر اهم ردق لوا هدقع اب نه كناذ و

 كنشب ندرتاک راس یسادص كناک رب یغی دبا
 ید یبهرب اس نانسح رهو راقبح ر دق یسادص

 هسا رول وا ه دتعنص یکناهره ۰ رولو سس و

 كفامرب كوي كب تراهم هجرد و نوسل وا

 یجن اک مزپ هیلع ءان ۰ ردر اکرد یغج هل وا یس هرم
 هرات ید کا رس نالوا ده دم و

 ۰ رولک م زال كعا هسیاقم

 لزوک هلا ناسنا لمكم كا هدایند هدنرظن كناذ و

 رفن شب ترد هلنهج یعجهلوا رندبا لامعا ناک
 هنا د ہم شبا لزوک اهد یسکناه ۵ دشابم یر هفلا

 صوصخاب ۰ روسیا هدا ز ندنس هلج هسدازروتک
 ثرابع ندب یروف رب زکلاب یتبحم كندنفا هتسوا

 تب ڳن رهتسوا رهنلاق ندنندمروط ورک جد



 ۰ 1 ۵نس

 مرگ یلص یی
4 

۰ 

 و هو طلا تا راز دا هوا ست و
 ناار وضت یدنک .هسرع  هیاکس کج هدا

 يا هر كبر نت مار ناف بولو
 ۰ ردشلادبا شاتفا ندهرتف یغندلوا

 ش۶ا فیصوت هد « هسرغ» یهاکح و

 ۰ مرولب هداا وعد دن و شماعااطخ ه دعاوا

 | یقجهیمەلوا نکم یزیبغت هلاریبدت كربدقت ارز
 هصق ر شلوا د رو هنن اسل كسکر ه یربن دهن وا

 یی رب نالیدبا دیق هیاصت رتفد نوح ناسا هدهسیا

 تع بحاص هکا كرت هنسهعشب هلانج ولع لاک

 ساب وا نک هن هدلاح ییدلبا دهح ید

 ۰ ردندناصوصخ قج هللا نربعهلارغتسا ندکحرک
 نک کل شسعازاو یار «دهتسازف

 ندرلبجناک ندبا قاقحتسا بسک هنناونعیجاک هلقلاج
e 





4 ۱۲ 

 ۶ ردیع دنفا انج چ نور نحو

 قاب هرف ید !:مرلکی.توا اس افا لیعامسا
 ۰ ردلیعاعما ها لصا ! مب هن. یا ید نالسد
 نامز ییددلوا رابک هلثنایخ لاما رقد "ےل أ وا

 قانون مناخ هراکب میدن ساق لب دد ىکا

 ۰ یدلیا تافو هنلاد هناي در هن رود هن روس 1

 صنت لب د الآ رند یدک هش ار

 عنه وار ذوب دسر دنل وب e لاح لاحرپ كح هیمهدب |

 باح ةد هتمکج 4 ان بیس ۰ 0 اردو

 1 هضارعا ۳ هنس سد ترد ندنو اهد

 تا ۷ یدنر وس 24 مو روس یز 5 اش 7 هد

 ۰ یدلوب یب رر نوکو ب ید مدهع نالوا هلی هل
 هل راهیک هباکح وش یرلکدهلکید ندرابیتخا -
 نا ذی 9 "قر هلوا تبحوم ئا e نزلطا قود

 6: ۰۰ شلو قیسنازمم یا: رج هد لصا !شع راک هاتف

 ۱ ۰ راما اا عادو یافا سا هد

 ته

 کت



۱۱ 
 شموک و نو آ هل رارق یعآ هن رز وا كعامهره
 ۰ شعایسیدنکن الج سهرپ وط نوتل او یرلقاط
 هلراهیط,م ورب و ربخ یی د نک ھن یتیفیک هکب زام

 ۰ ردشمزتسوک ترامم ید هدعءوط بولک
 تک فن چوا كنسونب زاغ زیدلپ ی. دوتا
 رایتخا ندیا تیاورو لذت یه اکح وش هنب رای رشم
 هدکد اک هنساروب كنسهاک> اغا لیعاسا یهلید

 : هک ی دید ًاباطخ راک
 وش یدعش ! مراد دفا یا س اغا لیعاعما

 کسر نوب هعااطهو رکف هن دزوح روصتم هدهن اک

 ۰۰۰۱6 راک هنتف رزم رب هلل وا - كب یتهذ
 اراک هنتفرب بجاو یلتف - یرافیفر رکید
 بانج ۰ ردلکد بجاو یلتقرخ - اغالیعاعسا

 الاح فرح ۰ رد شما نییعن یتسارج كلوب نح
 ینا را لر دب | سةن" یس دب یتسفن وص هک لاغح او ر ویکچ
 روصنو اریز ۰ ردشک ںولیتر وف ید ندازج ون
 ےل بوروت وک نس ەچفا هفدص ماشفاوب هت شيا
 | ¿ ردیدنفا بانج مغبدلوا شابا

Eات  



 هک ۱۱۸ $
 نرهلمو كررمسرخ نابوصینانوف هله ۰ لا

 شاوب ترهش نوتبسب یرلکدلدا باج ندنسنف رط تا و لو را تاج نادن 14

 قر هیءب هج همابقوق یاب نانابهر وک هتب اوررپ بولوا
 هراودو هژهب وجراح هرلم اح ایا نالوا دا

 هرات دبا باح ا ندسافرط ر و تم ردو هن هنراو

 یارجاه هلیا ادعس لیخم لوا كرونم ۰ شلدیا
 ر و.صنم نر و رح هک ا یسادوسو قسع

 ۰ ردکب ادعس » ندفرط رد یک یغدلوا

 مدآ یکیدر ونک هد « مکچءریدتنا نافالم هلبا زف
 یسذنک ی رایج وروک ۰ شع |یشرب هم وف همزود ید

 یراک دید ادعس وا 2 رارب هاکن و حرا وک

 < یسارب هلرسبدا نیفیاح نیغلچ ! مدیناط ینا رح
 یو راک ماا ۰ شعا و ید نازو یک هد

 نوه تفوو یدقیج ندفانوف یک شەر ویب دک

 ید یتیرلقدفح كغاج هرو هلبا رد هدکدابا لولح



 ۲ ینوسمروک ندا شیب اب رز وا و
 یراق دلت وطه س ولاقت سمانا هک كلی | یر .ینیاشم

 یردب نامز یکیدلروتوک 1 و راهب نوک 9
 ءلالم بوت آ هب یناشاندنوقلاب سی دیک نشئراع

 قر ویا زی اف 2 ول

 قر هرې دلي سیا یس .دلاو هرا ګو شک تافونوکوا
 ۶ یب داوا یش ال کفل هدراذافوس لنج لاج

E \ ۳۳۳ اهي ار e 1 

 1 نا
 کوش قز هوا تراقیق دن ةت E هما زا

 كر 0 E NE دوور كل ۷ ۳ هک دلوا ففاو 1

 د ووا ترابمع ند هلي 2 ر ید د مدل وب یک ادویه ۳

 قطصم هجوو ادعامندقدلوپ e الو برس هدنقینج 0

 م 1 ۲ 6 ۳ هدهب و, ءدلاحوا هُ هد زوم اب

 ی را ین دجلا ندو ی ایا قة | یدلوا
 نوا نوا قدری دل وج تورا دیک یدنک درج

 رو رو صنم د هلف ارص ص ندا ا هد طاق

 یدالخا نوک را ام تل دقت ۳



۱۱۱ 4 
 فال رکن هنادكیش تو دااح قرهلوا هد هب روط

 ندیفاطتسما نال دنا وللوت < ٩ هده ان ول آ
 ان اغ نکیا راسفج ند فا وف نیاج اص کام :رف

 هسا داون هنره رغآ هدا فرذخ هدکو د هدقانوق

 هد هسا کلش او |یجداوا شءروتوک رار بو راح

 هلس یری ند: رمت ر هل وا كاع هرو یللاوژ

 ندنفاب با آقبلآ هتب زوب كرا اروص نوه هقلوب
 یاو ۰ یدبا زالو باوج كلج, و هقسشب
 1 راب دع هر یاو ۱ (E a لو در

 ی در هارو ا ہمارا هولا ! یدک

 شش اعا ج 2 یر ندرله- کشا وب

 ا رارفا هيد مدان قحاسبف رب یچدلوا

 تسو, ایا .رفقجما ۰ یدنا ر واوا یضار جد

 نزیک وب و اطا  تایمروک یک. دنا یک
 لکا نک نیم | عدل وا شا اهد نادرا ادعو

 .:یادعلا م حب: داثیسا فتشت

 یا درج هرکص ندقداب سوم رد مهسا

 شا3 یس وف كشانوق هدک دیک هضانوق شان ر نامز



 #4 ۵ رب

 با وردر ر, قر هب رجول هرن یک ی شم
 یه ردو كب راج چ وا تعاس مراب هيه هک مکر

 قر هداصه ور هب هنو یتا جګ هرف وندک د کی ؛دارو
 هیس هجر د ما س یاب هلم ام هلا ريخ ر ند ر صنم ها

 یدلک رو صام یدقرط ر اعفاو هرک ص ندقدراو

 بویلوا هسک رب رکپ هکب ادعس هدنناب ءدال
 ۰ یداراو ور هل شا چ وا سکعااب

 E و ی لوکی ر هقاح یک كش رل وب

 ہر ! ناخ هرب » ۰ رپ دشت رایدلک یبک مربداب
 / n اغعا كلب هل روف ا !كسر ویحاق
 نامه هب دعا هغ 1۳ !هعاروط !ی “ دنع هرب روط

 ۰ رل دالش ا هةمالعاب ھهتس دقرا 8 كغا هرف

 ںولہت وط قطن ندنرح كغاج هرف هراعت

 لاحرد كر ديمهریدسک یدلوا شما غوا هدالب هت

 راز 4 _بغا د نص یو ۰ یادش ەر ناسا

 ھے سو۹ اشاب هل وناتسا یک یاد و وو هعانوف

 ۰. یدناوا نرسشا,«هنفاطنتسا ۰ راندروتوک

 كداب هن یرلسالا يرلقاط شوموک كفیدلا »



> ۱۱: #% 

 تیام كرهتسوک تاب هدرارصا جد روب هسیا

 ۰ رلیدلبا یضار ید هباکرا یرارف راع یب راع:
 یشن رازاب ی رز و هک یدیا دو وک ر ازاب رپ

 قدنص رب كرو كر هل رب و رارف هرا رد نوجا 3 زک

 نالتر و ۰ یدبالشان هع و دیه ارگ یسایشنا

 ید كب ادعس حابصلاییع روصام هاا رار

 ههنا اسدلگ هدسولافتسابآ هدلاع یتیدلوا هدنشاب
 هيلع اس ۰ یدنا كح هیاکی یا ره هللا ر ونه

 بوسقلاف ندنکرا قاسح هرف یابص یسنریارازاب

 هدنسس هفرا تالا رب یقدنص قرار ااف جد یر

 هرات قارا ۰ رابدلزود هلوب .دلاح ینیدلوا
 شن: هللا زو داد س> رب لص ندر دن هنایشآلر وع

 هلبا لاح وب اب ۰ رواق جات هب .ظحالم یعددلوا

 ندروصنم هل نامز یراکدساک هر یراکدرب ورارف
 یرافدلوا ه هم چیه ندکب ادعس هده

 دا ال یا لسا اما اما ۱  یجلاق جات هب دب هظخ رام

 ندو د رونه ءراص : ردیسسکن اه رکهابنیمها و



 KUNE FO را

 رو نوک وا یا کک بک
 یه رط تالاصبا ب ادع یر ونھ ہہ ٭ اک هرق هللا
 یره هش قوا و امو
 هعاح هرو روص:۰۰, رلب دهل وب ه راح ماس سا ندعم >اق

 نوا 2 ی هدر و سه

 ۰ نوسلاف ىس هش هوا 9 انا ید

 هنناج كکیادعن شوخ ۰ iy دوس
 یروص و ید یاب 2 هرفو یدید ۰ ا تنم ا

 باحت ا نوا عانفا یر وام هلاهح ینیدلو ی ق او

 * یدلبا ترشاب« ها ارج ا تا

eكشا  EA)اضرا هرارف یمآخرون+ قه حو  

 ادع رو ارز ۰ ردزرس همش یل داو لز زوص كا

 لر" یرد *۵اخ هدلاح ید وا بونا نوجا كي

 ردو چک رخآ بوپ نداد راد ید یی

 هو شاو قدع و طو ۰ یدنا ردنا ل لایا 0

 ل و یکج هیمروتک تهاط هتیءورگو نرو
 هدندنهروصنم  قاجصهرد ین هلو ال انا هداوب
 يدرس و تم وام ردو هب ر هلل وا نر ا د روما



 هک ۱۱۲ $%

 تکی ادعس هرکص نوک نوا شب هکرروتوک یم هش

 ك ادعسو شهروک یعاخ ر ونم لر هلک یرایح وروک

 شف هتسلا ندیردب و ندنسهدلاو امر قرهلوا هخهار

 كناخروتءندفداز راک رب ےک كب ادمین ۰. رلیدیا
 وب هدر هدناح یی دنل وب راکرد یکج هیلدا عد رد

 هن ی هلج یسمر و در باوج قرهلوا ی كب كکب

 هظحالم یتجهلوا شعیا تربح راحود هد هبترم
 قجوج ! روصنم هله ! روصنم هله ۰" ردیللروب

 هب هیلستیروصنم قر هت ووا یتفسأت یدنک یناج هر
 هللسەدانز هدشنا وب اعوا و ِ یدروک تب روښګ

 یعاخ ر ونم 2 روصتء هدهسل ا قد رو تدا

 لاله ى هد هللا مهسا یا دار هلا ا

 ییدم هلیوس زوسرپ هقشب ندنزوس < !نوسلبا
 «دارجا یتمه> كلزوس وب یتسیدنک ینا هرف هلتهج
 هدنآ نيان هل دعو ىج هیمروط ورک ندتواعم

 وب ید نوعا قاحم و قداص یلوا

 ۰ .زدجدوا بجوم قیم رب
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 لصت.د مه ۰ ید وا قدوم د ۷ دا تاقالع

 4۳ یر ی تاک را روتع هر ۶ ناهالف

 دار وا یکی ادعت تودیک ردق در وا و 5

 رو رب یک عاخ روم یسهجرد وب كلزمت هک یدروک
 یسد ک غرق یک دلک مزال كلدما دع لذ نوا

 ید اکو هل ایج! كمشع هداع یک دلت ید

 ۱ نکل ردشت الناق

 باجح رب هجهداب ز د كب ادعسیک یفبدا وا رق رب
 هل رب ےک کیا هدناقالع وب ندنش دلوا شمر سوک

 كم روتم یت ۰ رایدمهلوا قفوم ید هکمشلاس
 دنخ دلوا شد یسادنک کلک, ادعس ییسهجرد و

 روصتم قحا ۰ یدیشلیا نفت هلی کیا لح
 یا د کاک یر | 4 و3 اا رکن

 رقزووا عناعهدزراو ید دش يج توت لو
 عاشقا یا هدرلنوک و نوتاویسهدئاو كزوژ

 تاڪ ~e] ن زا یدک بقاعتم ین

 ردشلیا تابثا یتکج هدا
 یهداملاقوت روا رز هلی سد ا۰ ول لر وصنم



> ۱. $ 
 تا دن وا شبا ترطصم ا قداص

 هدهر وک دم لاوحا ۳ ردراو رظن هدربح اندر و واق

 كعيا برطضص یمعرح ا تی زا هدا ز نو هلچ-

 كکي هکردسشلیا هیلست هلت راهمردق لوا ییرلت

 یعد 0 نو دیبا هل ازا واک اب هتساراو سا
 جام دکلی هکن یتارتأت كندا ماخ لوس

 رو رم نامز قو ك ندارا هل ی ۰ تشاو

 ی“ هيفا نبض ۵ م ایم تلک هد دطاع کی شک

 یکسیدب یکی كردناسالف اراهظا تمر ارب ندا ارحا

 با یخ دنوا سالا رره ردو ا كسل زود

 دیلست یکی جد هت رزوا تک الف وب روصنم هجو
 هدلشاش هنر اهموب هتشا هکر د ثلوا ردتقم هکاسیب.دنا

 ۰ ردا هوجواب
 نودوا دک. بارود رالی وش رلنیصهوش ندارا زا
 هتسانم نالوا هلا كى ا هم س نود اره خرم

 روصو الصا هدهاود سکعاب تویعرت ۳ للخ اعطو

 یر وتم هليا كب ادعس هدنس هعفد رب ی ۰ یدیا نیا



11%( 
 قف وم زونه هدلاح یتبد دلا .زوک ق ید یراق

 هر زاوا قلوا تبارغردنا تیارع  نوسمەلوا
 ۳ یر م دوم هک مهری وربخ هد وش

 ند دات ید یحوح یربندیآ کیا هدلاح یدال و

 ۰ یدیشلوا ر مک

 هدععشآ او ِ .دن وک للاحكع اخرونم

 رج رف ۰ و دیشب كح هوش ود هحعشب یسلوا

 یک ینیدلوا نو زہداتلا یرهف دعب كتشع
 هنا-هلا تباعد ندّتمدخ و تفادص كل روصتم
 دل درک ر ر وک دک هلتهح یسل وا ہد عل عیص

 لاحوڈ ك زوید عا ۰ ید شود نددوجو
 د هک ر قلاراوب یکی کدلبا بی ینتدل كغان وع
 زول چ اقرب کم زا هرهربک رارسرخ هعانوف

 هد نما زاغو و یرللاح یتا رهوح و دقن كلل ەس هک

 2 یسک اج مارق وک كتسدلارب یهناط ىل ثود

 شم ر دل وط هل. ام عا كتاب وو ج د رلنصم

 برط ضء یا ہرق قداص هداب ژ ند هلج رللاحو و
 ۰ ردشا
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 < و
 یک یشادنرف كرونم نس ۰ زروا ون یسب رب
 قترا ۰ مدجااکس یو نوجا كفیدا وا
 هار وک مزال تعا تک ح لصن هدست! وب

 ۰ كساها

 یربخوب یخ دا وا شا! ندن_یدنفاقاص» رق
 هر وص: نان و یشادرم. لر کو «رونم ك رک

 شم روربخ ےک ه یدنفا كب بعد كردبا لاصیا
 هرکصندقدعهلوب گردی | هظحالء یلبخرب یغیدل وا
 ه٤ !روط هنالفاع هدانز اهد نوحا ی.هرکصندن ول

 كنسااا كر وص: هرات اعفاو + را درو رارو

 نوعا قاوا شءاعیا تک رح هدنفالخ ی۔اضر

 هددس دنا شا نام رد یمکزاو نداد وسوپ

 نک ده روک یهدخر قحردف و راکک را یا

 ندنغحهلوا اطخ كعد كکرا هنربدنک هرکص

 ۰ رلبدعا ر هنلاح ی دنک ید ی رارصالا دل

 - دادار و مع یا یا ن دارا کردن کد بس رغ

 هد: ساز ا ر و: هل اكيادع اهل طءر وصنء و ید

 - ادف قوخرب هدل وب ون قرهشااح هنت ر ناقالع



 هک ۱۰۷
 قلو ءزوب مه .دنروسط ) - یا هر

 جه * مکی نکیدید یرارسا ( كرەبەسس وک
 ندا نا رج هدک وا یزوک كت هلج .دوان وگو

 ؟ یمرولرهلوا ناحرب ادعامندلاوحا

 ناس*رادا تر وضو ارج 6

 شعیا یم هدالع هکر ر روم مز مهد کیا

 ا
 مکب یدرفا لصنوا - یاج هرف
 هردم ويد ق وب مر زل هراکنا ے ك زاغ

 ۰ روا دیا قاقج وچو هلب وب روع ! قاج
 ا رد * قوا مريخ » نس ندن ون طو

 شرک مرح هدر هتعا كفلعجوح و «دناحوا

1 

 كيرونم هک مرو ریورعت ن اکس هتشيا ۰ رواوا
 ۰ شقیا لیم هب یلناق یلدر بوسذم هایلبباف ر كوي

 تم.و ی هدهتسدا ن اعالو اراش هلو ا و

 a د لّیاق هنعل درآ و لر هوس یکوار

 بتسجاتم هتسف لک هدااح وا ها ر ویستا قمرا و



> ۱۰۱ ۴ 
 2 Ê e 1 < ین صوص تارو Ot لغات م 5 هلې

 كروص:. + ردیشرب یک قول یتوف ید ناف

 ر وصع هد: رظ نوک اق, ا وور زاکرد

 ۱ راب وک هم ندنو رط كن ادع- لکد را ارقح اها کلا

 كروم ردو و ۳ ی دیسمر وک جد را همان

 وات فا ینا نچ تدشا هعاخ روج لابی

N۵.>رد كح .نر |  aاد ره 2 كرد رارمب  

 هل 2م الاق ا نار ج ندن رع اطم هر و صام مود ره

 هرز وا قلوا لبا ھم i 1 هو راص م یک دا ود وب

 بو را وق ردو هر هم را 3 هرل عاملا ماطر نازو

 ۰ ردنشان | ماس هر وصتم یترغ و قداص

 یعاج هرو ك زات نوک ر هدرلنوک هدر

 a هرادا 2 روصوس ق زهر ءاح رو

۳ 
 ۰ + 4 و روا

 نار ود رارمم ماطر هدرا قانوو حلب كب زات

 ندرارمما وب ' قا- هرو مر ویلا ربخ ییکیدلبا
 ر ولک مزال قلوا هاربح کلان
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 كي یکب قر هجا زوس هلیسیدنک هدنفح كل زاتعو
 هج و هدنعح ك هد را لوا هلرسع | حدم هداب ز

 هع اخ ر ونعم یزوس هرکص لاو ینکیدلیا بلج
 یس هداعاا قوف لئاضف كعاخ هدکد ر دنا لاقتنا
 ندلهأت كن ادعس تاهاو ید رافیح «راکوک

 م ةسا وا علم دا لهان نا » هدلاح یتندلوا رم

 ذتسف وا ۰ مر واب ءدیا لهأ هلا زفرب هلی وب قحا
 هکع ردید < مدنا كل رش هک ایح یار هل وا

 هلربسخ وب هک یدر و رب ینکودیا شلوا قفوع

 یکیدروتک هب دجرد قج هتر داج ندنجوس یغاجهرق
 جه نامه ناماز یکیدلدبا لاصت| هعاخ ر ونم هدلاح

 ۰ یدیشءاغا لصاحرشأت نسح هنوکرب

 هل هب رغلاو> او یکیدرو < ىعاخر وتم ك غارق

 هظحالع اتففاو یتیادقان هلنا شتخسا رظن ربلصف

 ه یدازوا نوز وا هداروب "هد هسا یشر كج هلب دیا
 یتوفراو هدشاوا رز ردلکد نال
 2 نوک ره نامه قترار وصتم نالوا شرب و را

 یتیدنل و هدکتیا لاغشا ی هلج هلئدا وح هوک رب



> ۰: #۶ 
 یوللا كلیم رک ددعزوب یکید یس وک عور

 ه_هفد ی عکاوب ی یدر وک ت ی رو. هکر و

 دل رادت یی هنادزوت وا یا لر دهیم هر و یسدتک

 نان سا دیک عا رول یش روصو تولت ها

 ۰ یدنشرک ها لبخر لاو نوا قلا

 تنم دخر ج كروصتم رو اعواو : ا یدلا تاهق

 هلب دکار هنسدنک صوصخاب و هدکءاّتنا لویق
 هد هلأ شبا رارص" هلی هدای ز هدگماعر و

 فید لوا فاوتم اکو دصعم لوص> قا هرف
 دلزرغج رف ىللاوز كردیا تابتا هلرلهل دا هنادتعم
 ند دا ی دلا ندنرد هرژوا یا وا یتلحرخ بح

 ےل 5 هروصنم ںواا یو لا شب یکیدریدکیرب

 ۰ یدلیا
 و هراب ول ر ارپ هلب رکو ءوس كناحر وج

 نددناروص: ارز ۰ یدل وا شاد: ااف ر ر

 دز وک هداوناتسا قدم نوک جوا شدلا

 لک د هفراعم هلتا كن ادعس نامز یدک ءهرکص

 یعدل وا شهروتوک ه ورلیا هدانزك بح ییسح



۳ 
 ۱ مس ید ۴ ه ممد ید س شچچآ قم س

 ۰ -] رک لّعحا . رولیعص داش هنر وک ی 4 گیدلرا

 ره ءےش کید سیا قعالفاص هک ما دام اذ عم
 یک او هلکمر و ربسخ هو رط کیا

 كە يصوت و یراب كسشابا هيض وت هد ی رلذوا

 6 مدیا تامر ن کح

 رورح اهد نوک جاقر ندرزوا كن ە-ءقووب

 یتا هرق بواک نوکرب روصنم هرکص ندک دلیا
 یسامهلک كنيج وآ یلت آ نغاب ردنوک جاق رب قر لوب
 هلثش ندتخح هلوا شکف وط هنا رح كعاخ د داش

 صوصخایو تج باوا کی ادب ودک نوک وا
 هلل وب طعفو کج ەدا دعع قل تسود هل س دیک

 دسدا هدتسدتک نولک مزال قلوب ههکنز هدرلشا
 ريخ مدع ندن وب و هلسفتالک | یتغید وب هرابرب
 قعرید اق یعدآرب روصنم هل-مجو نمتیداوا شعری و

 ندنالاع یسامهدا عاتفا هرکص ندک دلبا دا ی

 ید ی رکفو كم وفم قاسم هرو هل دم

 نوا یدقع قلتسود هليا كب ادعس يوا



۱۰۲ > 
 یکید ۃسوک كروصنم ۰ رد اک هلوصح كیا
 ما یدصعم لوصح هيدا نوا 22

 بم

 هلو دلعءا- ۰ یدنارد « رد.دکعا تاقا

 ! ردار » یقاح هرف هرئص ندک دروت ییسهاکح

 نج راارا تیفقوم هلتالماعم هناراک هلیح هل وا نی

 هدکرون ۰ مدار بلعلا قص ! گر دراز
 ۰ مهلوا تحار هک م ىلع ود ها را ھ

 ه بنت یکعاسع ۱۰6 [ یار ودام ند رسو اک: نس

 هد « مدر وری هتسدنک یو ناما ۰ كدلنا

 یکیدلیا ملت كفرطره یتمو زا یبلتوط موتنکع
 لر وصتم a هب ۰ ید وو هن هر وا یرس

 لصن رغج زد نامز یکیدر و ه رونه ین رخ
 هزوصتم روج كر وم هسد "شمال وا نون

 شاامهلوا نون هسایعب یحد لو ام ییدرو
 ۰ ید شماتا جد مک یت ون مدع قحو

 تعاخ كحوک ند شفا و ن » : هکیدیشعد

 زوتهارز ۰ مدیا نم هتسدا الصا سو زاد روح

 ردنا تتما اکس هسلصت ۰ ردعح وح ر نسهر



_ 
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 یعسا ۰ یشرب لزوک كب قلا ۰ مدنا هکی مک
epهد هلآ یثر ید ثار شا ك  

 هرولیشالت ۱ ېک ییقع تیغ هسیا ر وابقاب هت ر وط
 يدا چر هر) هکلک ! هق سد 0: اک شو یل :ہص

 ندا داوا هدکعاک ۱ کز ول هداز ند هلج کلات

 ٠ 3 یه هل وا نوها ید یس درگ رصد

 رتسلا ۰ اشا یطصم هحوق مدنرک وا ینه راس

 ےب اھا ۰ رب و ره ت>ح هج هلل وب ة2 اج زو دلدسدا

 .كنام وه یدک اب كسلکد كج هر و رمخ ن-هرط

 ك كسعح هتاص یک

 ر وص ام نامز یدل ]آ یر حول قاع رگ

 كعاخ رونم» هنتسدنک یدنک یخدندف ط کند و

 ردزسهحو لطاب یرکف ءوس یک هدنعح یحوج و

 دص2۰ لصا ؟ نوساوا یا هک رول هلوارکف هت



+3 
 یہ +: و قعالک | ی کو دیا مک ثد < 1 ا ۳ ءاب

 ۳۹ E دو نوا ادا قید ی و نددشن دال و

 یرسو رو صام اواو » هلبا ضرع ع
 هل یرس ی ی هد هسا دلا هات ىحغلفما جنا ۵ مرد

 رب وسم ۰ مدلی وس قسم هم یک دنن

 یک یا: 1 ۰ کان هکفوخ ۰ هکلوا شماتساا

 ۰ یدید < زرولو. سهراج رب كلوب هتبلا
 نوت هلیهدا ۸ كب ندرس ات و كرو هلو اب

 هلیعاع رارف نالب ر و ار ز ۰ یدنارواک مزال یسلوا
 یب را شاف سکء اب طقف ۰ یدبارار هنشیا یدنک

 اکر یمدح كلا ارز إ یدا هس وا یر ج

 € ردەغەلوا یتیولم هک, لکد تن واعم هند | رواق

 لذا قو كذا هرف یسدرفل وش عا نوح

 یسعنا ما نم حا ضیا بولوا بچوم یب اردنا
 نکع هد 2سا یدرا ولا یدتا مار اردو ه نوحا

 ٠ یدیهلوا لت 5 هل هب : ۴ر ندز رو لک د

 شعرا یا ی اور ر وص م مار روا ماشدا

 قرهلوب عاج هرف هج رغوط بولک «داح یییدلوا
 ۰ یدر و ییامولعم وش
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 تفافر هنسدنک كردبا مینصت فداصتر نوا
 اک كسا رر وک باوص ی رکفوش رک ۱ ۰ ریلتا
 € ع هدا ی عح رخ نا و و تصحر

 ر وصنم هلغا وب قواوم قیفیک و قاع هرفو ید د

 ۰ یدعیحدریف فر a رپ بوو هروخا نا ق ړش

 : هديا رظف فیوت هد ورد
 بورک هعرح قاحم هرو هرکضندک دیک و وصتم

 دن رزواردص هلرکب , قواوص تر ی 9

 اعفا و یا dF ا شاوا ا هب ا 1

 نایلعت E ۱ شهر و هنسودنک كروصت»

 ید ک هلبا مور یب دنغل داوا س هاتي نر ۳

 باچا كو تامواعم هدف ندرارف نالوا هدرا 3

 رب دیسءا ات هلل ون یزفغح رو هراس هد اه ما دا اما

Eیا نوا قاوا ز ادم دهن رک  

 هل رل دنک جد رو همد هدشاا و و ۰ یدحا ۹

 وش یش قج هلا لوا لا یحو یفیداوا هدکلرپ
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 قفومو ردتقم هکعا مک یرسمدآ وا درسا

 ید قا رو هبلعءان ۰ ردلاع كار وصق هید ر واوا
 هد هس ید !نالفیدنار ویوز ارب نو اكمام; ورس

 ۰ یدالشاب هکلی وسبوریک ت رامط كةم رحروصنم
 3أ ۰ یدلبا هباکح هشت ندشاب ی هلتسم

 رب هن راکدتتذا تیاغ هب هیاکح یکید هلکید روصنم
 هر ات عاخرونم اعفاو نورسوک هطاقم هدلود

 -.ییوع ەد شا ول اده عم هدفسلا نەدا تبنما

 طهفو دعو ییفج هیمروط ورک ندتمدخ هالا
 تاعولص واجر ها روس ناهندعو و تكیتسدنک ۰

 ۰ یدلنا هبت ییکج هلک مزال كمامرپ و
 هرکصندت دلیار و منامزردق نوک ما ندارا

 رر ون زک دنرزوا نوع اب قاجتهرق هلا روصتم نوک رب
 لدراق هدرب هدشاب یبوآ لتآ رام د وهس» نکیا

 د: شارا راج اغآ هدلاخ ینهدنلوب.ر اتاز شاع

 هد شياو شادقرا » هنتیفر روصتم ۰ یدروک

 چه ددسیا راسب نفدلوامک كنيجواوش لوا لا
 قمالک | یشدلوا ےک كنوب ۰ رب هب الشات یی شرب
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 ۰ ردةجوجر نکرا ات اع ۰ نیدلوادعخلج

 هک مدیا ضرف راد نطر اکو - روم
 3 هند هت هتل رح یا نو سلوا لطاب كط وب

 یی لک اريج  زرتالا آ لصن یرعارح * زرولپ
 3 اب ريمه د وس

 7 یکدعرب وریخ یني ردقوب اکب نف قا ہر

 ن هدیفرط تلآ كشيا .-ردیفاک یردفو
 ۰ مرراص»

 ق ۱ و
 : هلی را شوا راس ردقهاتفوقات هتک یتحو هماشقا
 رثنالوا یس هتهذ تیل وشمر ھه هد هسا د) والوغسح

 هلسهدوهشم تأرج یکلوا یثیا ینددنوط یک
 هدننا یرلسشدا دوخاب و هدب شدا یرال ا توی ولع

 ۰. یدبا ردیک ردیا برغیبسددنک قر هلاق

 روصتم یک دید ییطف كب کذكي نوعا ر وص ١
 نیل هک ۰ یدایهدما ریدقت لاح كخاحم ەر هلبدناطخ

 شاوي قر هود وص هنا كقد رح بوروشود یس هرم
 عش د یجداربروصتم ۰ یدالناپ هتاحاضیتسا شاوع



 4ک ۹1 !

 : هک یدید هغاجم هرق بوریدلاق یتشاب
 درد کی ییوآ لئآ عا ون I رونه

 ؟ رولک ندکلا قعان هن هسدا شع وق

 نرفآ 1 رولک ندلا قعاب هن  قاح هر

 رويل وس زوس لزو کیس یعوط ! ماخرونم
 ررلوایضار كانا كانا * اک ق عاب ه ندلا ۰ كسب

 دو ها

 اقا ۰ همراو هراروا اهد ! وا - روثم
 یب ید ییوآ یک ےکیدتا لو- 3 ین یبوآ 1

 1 یمج هتک

 یکناه * رونمآ فک: مک یس - قاع مرو

 ۰ روا رأت هدرر وک یس هکردکر وب شاط
 هکلاع>ا ٠ كسرویلب وس نس 2 زر وه

 ردشمر دار هدرب رب ر دهب ید مش ناکوک ین اقیلدوا
 . ردلهأتمهکلاغحا ۰ هل

 - رصعاجلب هراکشو دبص یا ن ینا هر

 ههنره كرانالوا لهأتم ۰ مرو روک لایم هنس

 ه-جردو یار نو ساوا هسیا رولوا ر اد
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 ( قراروا هنن آیلا هر ندرب ) - یاج هرق

 !مدالکا مدنفا مدالک ۱ * اه هسیارولوا یتا ۱

 وش ردیجوآ یراوس و درد هکر ویلوا كعد
 راکنا ۰۰۰ یلکد یبوآ نالوا یتا رغا ینوغزوق

 لهرهج ییرس كکار وب ! هفیا راکنا رونم هکیا
 صوصخا لرزوک كراشاف ۰ رویه الفاص

 رک ۱ ۰ روید ردوا مدرد !توا» كرا زوک
 هدنمانر ونم ےہ هللا لدساردبا تاب هدراکنا الاح

 نوا هد ردقوب متمعنل الو مدا مماخ مقادرف رب

 هلب وس ۰ مردبا راکنا ید یزکتح قالپ یدب
 هک م یری انب ج ۰ عهلوا نامرد ۰ یکیدرد اکی

 ۰ كسدلوا ردکمو مومت* هل وب نس
 تن وكسر نوت-د هرو هدک دلک ھه هجر د وب یدرعل

 ر دق تعاس مراب نس همش بولوا ضراع توکسو
 یسهرهج هد فرط ندمو ۰ یدنوشود

 ءاک هر ورس 5 ا 6ک هدر وط تورک هکنر

 تالدیردق لوا ردا تاالد E هنآرح

 هليا باس لاک تیام ۰ رمقیص هغ رعت هک یدلروک.
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 اما ردراو رادرد كکج هیلبوس هقداصرب هدناوش
 ۰ كسر وا دع ندرلفداص وا تب

 ريج هفهالب وط ییسیدنک زار ) - رون
 هن كج هيء هل وس اکسس منی ! عاج ( كردبا سفن
 ؟هکرولب هلو مدرد

 ی دود هن ( هلة رات وض) ا قاع هرد

 هد هرب هدارو-ث نس الم ! قوج "رول هلوا

 وش نکیا ردیا اشاع یفارطا هلا نیب رود بوروتوا"
 یس هطناح ه دنزوما یکنقت هدا راج اغا هدوشراق

 ردلزوک ردجخک هک كسرر وک یجوارب هدنس هقرا
 یک نیهاش « رص یس هقرآ كن راکش ۰ ردگی وخ

 تشاشد رب هدک هر هخ ! یاو یاو ۰ .ء!رردلاص

 هل و كدرد مراقروق ۰ مروب رک یرتا
 ۱ ۰ رددرد رب

 هدكسر وییدا لژوک کش ردن !رمخ - زونم

 ۰ كسرویم هل وس ماع هد كم نکل ۰ مدلوا نون اکا

 رولوا لت | یو یهدنسارا کتلح اغا یہ دوش اه

 ۱ ۰ رولوا لزوک اهد هسا



۰ 
 اهد ك شما كلر هیع.دا تعانق هلیسهجر دو کلات

 ! رروک مواز هخهراو هنس و رلیا

 یک و ! ماخو وتم ! ریخربخ - یقاجمهرف
 ۰ مرویعا قرهلوا هعفد كلا كس ی ره طل

 ۰ مدتا او فیطا هدایز اهد ندن وب رد هب یر

 هکرا ویذرافلطم «دنو ۰ مدهر وک یر: وب

 ۱ ۰ ردم زال كمهل وس اکب یتا

 .. ۰ ردفوب یشر مگ هعشپ ! رخ - روم
 اة سد هل! ما مدستفا مک اق س قا هرو

 هدن وب ۰ رويه رر كرلقادوط ؟لهسفاب ' عاق
 نس هک روی وا كعد ء٠ راو شلا رب ا.علطم

 لوک لوک شادنرف تسود هگندنک یاو هرخ
 ! كسر واط هد مدآ یحتاب رپ اغداع ٠ كسر ویا

 یک اا یک لادنرف یس ! قود - روش
 یک عدد نان هساوآ مدردرب ۰ عهدکم وس

 : ۹ مکج هیلنوس

 درد ەن ! اکر كسکح هیلب وس اک - یاجتهرق
 كنس یدوتره ! كکج هلیوس اک هساراو



Ee 

 زور ین لس ۲ تاو هک 9 و رقنآ
 نوه وا ققارب هنس ەي كنادان ره یس هلماط

 ی .هیطل یکنامزره كعاخر ونم نکیا رلتوس هند

 هرف ۰ رواک قلت وعر وو قلق و وطر هنسهرهچ

 هاه » یرهیمراو هتفرف كن و ہد ما لوا یناجت !
 كن ه فر طل هک ید رف ینآ ۰ مدربد رد ی زوم

 یی ه-فرطل یک ەدل ول وب هند < 1 نو سە > قرد

 ء-هدراروب ید. کلا ۳ را هتس وا ےک دلهتشوا

  ۱قرهالک ۰ نغن دراص هاو ك هعمل قاع ه رگ

 ۰ رولواروبح هنیفیک حاضتسا
 یتفادلقص یناج هره فیطل یک وب نکلاد رق

 كحهدیا ردکت ییسیدنک قلخاتسک یدتناو

 شاد رد هدا قائوع هد هسک أ شعسآ یرادحرد

 یدین و هلتمج ی راقدلوا شموس رار یک

 هکناص هد زق قجما ۰ روتالک | یکیدمهتسیا
 ها وشر ورم ههیص هع أ ردص سەف یرارکح

 كناحاضبا قاج هرو هترز وا قلن وهاوط نالبر وک,



۲ ۱ ۷ 
 اکلطم رفظو هیلع نامز ی دلو > هت  نوسلوا

 ٠ یدبا زد هل اق.ه.دنف رط روصخم

 یترکب نامز وا كمدآ وب : هڪلک هغی رف
 یادت هراک رز ےک هروضتحو تبلوا نا
 ندتسن اها هس ور لصا نع یسدنک ۰ مدر ورخ

 تاغ قرەلوا تنهب ولوا یش رپ ند هله جو
 هتش ر مه هعش ندکرود ر ساسحو قداص
 رونه هنعنوف تکی زاتع ۰ یدبا لک د تالاه

 شعوب هدنلا ك. دنفا مخ بواک نا هدنشاب کس

 هاا دید . حد ا وج ام ؟ یغیدلوا

 شد روا ناعژ وا هدهنو عاخ هر ندنشدل وا نیک ون

 ررجاق ندنسدنک رونع نالوا شعا مدق هبا

 دیک » هلعاخ روم قاح هرف ی ۰ یدیا

 ۰ ردلکدقیالاکس وا 3 یهنالف 5 كنتعمراو

 هدیزرط 6 ردعزال هنجوف ر ید هال کن

 تعالو لیصاح یتأرج ربع هعشتبج هر غب طا

 ۰ یدبا,مدآ رب دودع؛ ندندال وا

 هقیطل دادیم بدن هلعاخ روت قاب هیق نوک رب



 هدنلکوک ۍتایبح یهدنشح روصنم هک یداراو
 راو یثر راد هقالعو قسع هدااع ےک دلما هسا اعم

 4 !ردیللوا مع ی هدنع> رو ص مب و هدو هدا

 راو قفاطد هدرب ةیمص هاب ی لر وصتم

 رابطخا هددصوصح تر وص هرس هداروب هک یدب |

 كب قلخ بوأوإ یسالتا یادتا زو هب هعدا والا

 شورع ۳2 گ نوعا قءاراط جاصر هدنالع وا

 ثلل وساتسا روصتم عرب E یکیدر و یترحا راکورب

 لقوا كر كلردبا لاک او هبت یسیدنک تاذلاپ یزاول
 رک یلسوس اه د 9 هد ره 2۷۱ اه د 4 د ند رکن رو

 هناکح ردو در نازم لر و صن یلصاح ۰ یدا

 هلهح و ره قسیدنک ترد دن ۶ گرو مونسان ا
 ناصع ر کلا هدلاح ییدلوا شعارا لکم
 ید یس دةس و ی-اکد طا روا هد 4 تمل كب ۱ یلاه>

 دبسیا رولواریاد هبه ره هلبا مک ره و شعروا



 مر
 تداعس یدنک یتت-ارنسا و «افرایسا مانا كنس 4جج

 ندسگتدلآ دع ی سماع ر ادم ید كنتشهیاد

 كنه راج عشا نالوا نيكسم لا هدنعا كغانوف

 E es نس ید دنص 4. ء

 روصتم ناد ندب تاج وا ظذ هداب ز ند هل

 !نامز لوا قحوح و * ردهلوک یهدئعما

 لصا نع بولوا یش ر هدنشان نکس نوا یدب
 موزواهدنززوا یک یلکنر یادعب هد هسا ی ربا

 راحاصو راماق ءایس یی وزو فو رزو ۲ هراق ی

 یدنفا عاخ یت - هک یاش 22 نوالح رد-فلوا

 هدنزوک هیدردراو یسهفالع هفجوچ وب كکي داش
 یک وجرى ا و ی وصول اهسلءاقوا ۱

 روصتم " ۲ یفالط اب 1 یماکد اب ۰ یدباروناعصف

 مداوا یهلا ؟ یعدنسبا یم راف یعدآ رب
 نکعقماعادلا قماعاق هسلوا یشادنرف دوس كناطبش
 ۱ ۰ ردلکد

 شب یرکی نامزوا قاشوا زکیدبد قاجم هرق
 یبحردسق لوا هروص» بولوا مدآ رپ مک هدنشاب
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 .تد اهن کر ا انسا ندیادع لک | یت یدک هل

 كفوسا ورق ۰  ررارا هدننیصم کرم یب 8

 فن رح ۰ مدوفو و هح و كنو هداك

 دودعمبابسا نالوا كجهدبا دوعسم یرات اسقا هدملاع

 یی ا تا اوت
 ندنرکن دکب رلناسنا یهروکذم بای سا رک | هلتهح

 س لوا دون بش ندکم هسفا زا تبصع

 "ران اعاخهدننایم ران اسنا هیلع ءان و شعاق هتعج دمو
 شهر وا ok هج كب 3 ل اتم هحداسخ وا ناعیم

 ندرشب ع ون ٠ م راشاش هنلمع كفو ساید وب ی

 لصاح هلا هیموع تیدوعسم ییدوعسم درد رپ
 تابا هسلدا سابق هی وشد یکتاهره حلوا
 هک روللوا فست طعف ۰ ردتیفک رب كج هلس هتلوا

 نوجا یرافداوا لفاغزونه ندتقیح وب رلتاستا

 < رروشلاج هکماد ربجثا هتغاج وا كتب رکیدکی
 هدنااع ید: کی زاتناتا وب هدراکفا و هعااطموش
 "زداکدیشرب ج وک مالک | لساف یتج 4 اشب ل اف

 * ردو هب هګ راو هنن رله راحو ا وا راش وا
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 ر, زکلا یر ات یح ۰ یبدبا نیکنز نی طخ
 یتایقک و بایما لره د تایالقنا نویلاق ھل! هع اطم
 نالوا اعم سمج هیدخلاطمو نقد 8 ید
 جو هر ها تاقتلا زلصا هیاتد اب راو هنابد

 ندتسددنک ز ۶۱ كر هم هل تنانعو تگ ند ی

 كو كماعیا مد رد هسا أ رون أ هزا 9 تدخر

 تھج كمروتس رج «دنحاتساو اورا هشوک رب
 ۳/1 - یدیشلوا لناق اا ۳ بصذ

 هلرادت هدر رب ارصحرف هک زوا هلوتاتسا نیفث

 هدایت درادو یسهجوز رب بولیکچ هن هاخ یکیدلیا ,
 یه ر هدنعسا عاخ ر ون-م نالوا یدالوا هناکب
 یعاشوار هدنعما قاحهرف یسهلوک رب ءب: سا ریو دو

 روتلو هدنتمدخ ورافوب یزکیدو یعنآ یسربو
 ۶۱ تاقوا را ره اد وعسم هلبایم ۵ راح هد یکتا
 ۰ يدو

 يوا تع عقدو نوا رلذاسنا ك زات ع
 رلءاستا » هک یدیارد بوتوط رمتع« یتا ةا

 ك رر ا ناھا لدتا |
 ومو ج نامه ع و ناشهلاق او وع

 رس ال
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 .اشیازا مه ءدکمءلکید ا هکص ندک فا زات

 یال وو هسک ره هل و ایلاصم و نب ار ز E زکسزلم

 صوص > اب و رکغیدلوا مک زس 6 هیبوس یالوو
 هد وشال وط یرب ندزودنوک هدنهفرا رس و

 کر ع هک لاع>۱ ۰ مراد وس هرس نوا کهیدنلوپ

 هیلع ءان و یجهلوا نب تربع ند هناکح و هدزشا

 دید بس هدر ونو هدرالاح و هدر كج دنا هدادتسا

 ۱ ح ۰ نکسرولوا

 ناح یهباکح هننرزوا یزوس وب كرابنخا

 اغ لیعاسا ۰ رلیدلءا مرع یمهاکبد هلیغالوف

 : یدالشاب هر هد اکح یا دحو ر جد

 هل وا هکن وچ ۰۰۰۰۰1 شود رب شمراورپ
 رواق هدنصا نامز لوا ۰ یگیدتسلا ی رعاعمال ا

 ۰ یدناراو ك ا ناعح

 هاکعد 6 ۱ و زا رکاب طءو

 ندالاوحا ۰ هلو! س ۰ دن اط هزمم ی ز ۳

 دار وا شب قرقممآ وب. ملا تع زار
 اع لہ رت لزوک یلقاللخا نزوک ۰ یدنا لماک



 ا

 رم ی فلا

o" بس ۹ 

 4 و ۳

 ma س اا
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 - کد یحاتص تمارک ربخ" - اغا لیعاع

 ۰ مرويلب نوعا كنا هدردهدمرب زا ًاتاد

 ! نونسلوا یضار ها یاده - كي یک
 هكر هرس .۰ كداك هغلا یتالیصفتو هدر هتسشدا

 2/3 ِ نکی دالب وط دعا لر هک و د وص زول

 ۰ نکیدراو هتغرح كنډنفاابانح توروتوک هلیماع

 مرو دس مروس هلب وب الات من كن دنا کو یلاح
 ۰ راد رب و ربح یز پرتو ۳9 یاسر

 ا اب رفظ هتفیقح رب هدنسارا لدادضا وش
 ردراو هکعح ( هلیس )  اعالعاعسا

 نکسر واوا لصاو هنتقیقح كراش یک وب ! مدقا
 هکم دلک, د ی اگر . هش وز وا نوا تو اعا

 ٠ ردمزال تعبأ لمح
 رب هدناوا ( والوبهغ بطل ) - یدنفاافص "

 1 یعدرا ۳ ناال شاب هند نک وقار شعءراو

 1 س ر کجا لح یزفارم هسقو

 كج دنا یخد یزکفارم - اعالیعاعما

 هدکلب وس ںی دد ےھ ۰ ردفا هد هدا وا هک لاص مرم
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eهلیا نالابیرمسا رب ز  

 هنس هناخ كتب دنفا ا ا كاب

 < حلك ردا بعدت ردف هنارون تیاسها حو
 ۱ 1 یدا ییرا و رگ رخ هدندن ون

 لنیدنفا بانج هن نداروب ىح * زالوا مربخ

 رک هسنارافاب ندهرجهب ۰ نکیدر وبب تدوع هنسهناخ
 ماست یتخب دلوا هدکع روک كنسا رو ندارء

 ۰ مدشو و هد هژرم رح تندنذا

 4:ا عاخاما ۰ مدر وک یرککی دریک - .J وا سا

 1 دل وا ٠ مدهر وک یرکغد دش ولوقو یر ؟ککد دشروک

 طعْو + ع هلس یدک را 5 د قاعژش یک ماحیژراوید

 ` عنو هل هد اح عادل وا شعاتشلا یکی رل.در ا

 ۰ مرولپ هر دسک یرکغیدلوا شءلیوس و
 3 هک راو یرکتمارک ! بسا ت  یدنفا افص

 1 باتح مدرک هده ی رج ی ك یهد



> 
 قلوا همدم هبلیصا د صقم هدرالح یک وب

 قمردشالوط بوچآ زو س ند هبت ندهرد هرز وا

 عب یل ولناعع كناغا لعاعسا د رګ هد هسا نداع

 هاد شیک و هزژوا قللوا ندارم یا

  یدلوارردتا هلت روضوش هزوس قر هیلاق تحاح

 لاح مپ یکلیجملید دیس _ اغا لسیعاعما
 - هد وک یکی ییهد )و د دعهر دشفاب هعر وع و

 اقکا د هلا تامولعم ییدربو كناذوش ( كر

 هلبوا ۰ نکیدلک هتیفک حاضتما هلمج نککی دمهدب ا

 * مرلکی یلکد
 ! مدنفا توا - ندربیحوا

 شعرو تاحاضیا مپ نسیاو - كییهد
 یگندشودک دق را * کسرولت ند هن ےک ا
 ؟ هقول یزکىدالک !

 هدنام رک د ىلا ص وش هللا اشام - اغا لیعاسا

 ندنسوپق یسونب زاغزیدلیاسهدنپ ! ایقدع راغ آ
 2 مدیاشهالکا یزککیدش ود هیس زاریا رولب ربآ
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 راد هب هلاسم وب به رازو س ناتلپ وس هد هرع
 ۷ ی ی یدر وا هشاعت یبیوک . ۰ یدبا
 - اضبا كن هل سم ۰ رای دعلاق قیفرچ وا مامطلاد»د

  فقوتم هکشنا تک رح لصف قمالک | عال یتتاح

 ی رغوط هما اغا هسلد وس دسلء وس دل د_ا وا

 افصدوخ اب و کر هذ هنبهدایق و لاق یان * رايد ورود
 ید ور ك هر دنوک ید اكتر نکلابلصالا وی یدتفا

 قام كاس هلح هع دون هد هسدبآ رلشعیا نایمرد

 - ا اندر یحوا ارا قاقتا هلتهج یتيدلواشعلقاا

 م یدلوا مفاو ا كعك ها كراغا لع

 .دنسهاح كناغا لیعاصسا هل تلالد تکی یتهد

 ۰ ی دیا شم یییکیا تعاس هعک هکراید راو
 نجوا نامز یتیدس>آ یوق هرات وب اعا لیعاسا

 هدنسو زاغ زر دلم مر چسعل طف ۰ یدناطید

 هلام كن هل ءا یرلهدلوا شکنا هتسد دنک

 هدننک رج و لاحرب ج كج هلی هل وا دع یس همان

 هلبا جاهتاو طاسدنا لاک یتیرایدنک قره و
 ِ یدلبا لایعتسا



 هک ۱ ¥
 هدنعسا یدنفا افص ندر | طقف رابدشاش ین هلج-

 هب وب كناغا لیعا یا یسیرب سست تباغ نالوا
 ندتماقتا نالت ر وک هدننروص تج خو تدناسنا

 هک یدمدد :i ید هتسا قمالوالئاق ةا یال وط

 نياك ییحلیف - ردراو یسیدرفل رب كرلکسا ۳

 هد هسه هل وب ۰ شامل و كج ہد ا فافز رلشعآ

 ۰ کسو روک لاطیرخآ فر طو مواظم ینرطوا

 ناغا لیعاع*ا هد» رک ر e زال تو

 هلندا ER یک. و 4 دنا ۵

  یهلتس ۶ مزالهرم هن مدآ »راک نا را رب راو

 هک دا قید هار واز ردیفاک 1 اب قدالک اردو هب

 ق راید هتسیا كم رب وج ی هد < كدلک

 - ریا لاصنا هماجتا رب یشبا یرلفدل وا شالتاپ

 باغ یرارق قعارا هنعلطا کید کصندک
 رلددستااف هرژوآ قاب هدع هناصا كتشا هیچ

 م راب درک هب هطن ول رب نوا كم كع



% :¥ 
 مرر وتک اکس بون هلید هلاکو ابك هسا رول وا نیکسم
 ناح هس روس هج روس هکمرلر د نك الآ صاح

 هو دص كور اصم نیفکت و رب هد كسر رب و

 ا قود مربح ندو ےب ش شعءد « روتلوا هب وسذ

 لويو بم ناهز E یهاعا وب لرعمد

 ۰ مدروتوک ها سوب قدا ار الت هد د لر

 هد هندا مود نوعلم ه 1 ی شیر ها /

 ۰ یدک ندنسدنک هد < یعدلوا لات

 ۱ 1 دصوم

 ۱ 0 مد الوا ۵ ۳ ےن

 e ف هڏ ۱

 ندا كب ۰ ىدا ا

 هد :سوخ زاغر داببوراو ېس سانرپ ۰ یدلرغوط

 ا ا قواو ییراثادقر



¥ ۹ ۹ 

 نوعلم وا نرو ندنتسیدنک نونسو را
 ۰ ردیلکد

 1 کیدا ه ۲ بای ب

 یدروتک هراب جوآ ر هرزوا قوا هناعا
 ۰ رد هدانا دلمصح وڈ. هتسلا

 تج رج! نوسلوا هنعشع هللا اس ج 7
 مدار رکس روی هر در 1 دشدربدنرآ ی سم !رکی رو

 یکوسعلم هدررو:.کح E وش مس

9 

 ؛ رولوا
 لعام اوي !راو شبا دن عا كشا ؛مدالوا «

 یدنیفا ۰ یدنا یشادلود وف هللا یدنفا مز اغا

 .-یدعیح هادی یدل وا نکنژ ید: ابح یدشاح

 هب یدازوا هن ا  یعور وو كيک ر اغا لیعاسا

 مر هدنولاق ا یدک ز "وب دس ۰ یدناص و

 ییج ه الاح ندندسح هک در وک ییکیداوراب كنيدتفا

 زار هسیا یالولط ندهن رک رب یک 8
 یکی دنید كنس هللااش نا»فب رح رخ ۰ راشسلآ ۲

 ردق كج هيم هلید رکا مزاتآ هراب هکغانچ بوروک
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 كلام ه رهن رج یه دید وزا یحاص قیالخ

 هب هچرد وش هدنما هیس س جوا نکا هدلاح رب

 و رات الف رل یغداد ۹۵

 نایک و .نال هلاخو رطاخ هتشا اب مدبد
 ۰ رلتتیصع

 زربص هللا ! مدنا فات كب هاو هاو هاو -
 تل ا كش واوا 1 1 مدنفار واک هن ندلا نوسر و

 رون E ندزکو ق نکارواک یرعوط ندنشاب
 مدار هبت ر ندزکی راتسود دوخاب و ببط ابا اا > ید

 یغادل وا و یس هناخ كت دنفا نانچ ٠ ردیسلل وا

 ۵ با وا مفا و ناهز وا ارح یکردعشو مدیا هساس

 را. | باط تاحاصبا ضد ندنسدنک بوس یدا
 ا نکل مدا

 چوا تاس مراب نور و یبسالب هللا -
 نکا هدنشاب ياع اهد زار كندنقا لوا كن راح



< ۷ 
 ندننهذ « نیل راو هاب هلا هیت نامولعم

 يکلهتسخ اب ول هدرهاط ر ار هلکمروک یرلانع» وب ۱

 هجوف كرءرتسوک نانشطار وطرب یک شبا صید .
 ۹ هل اطح دیح و ۵.یراق

 تاذح [ ظذ هس ةص وت كاد نردنوک یب تج ۱

 قح هیلو هدنحا رعف لاح و ی راترضح یدنفا

 UN مد | ۱

 یگ دآ قجالوا راتف رک هرلاح و یدنفا ںانج .

 یش ارح نکروطو لاحره یدنفا اخ هللاو -
 ۰ ردهدلاح سم دما ی رودهدىا هک دتن | كىر

 تیصوص> كن رلترمضح یدنفا تا ۰ ےکج هیقنا

 تامولعم نوسلوا هلکجهاک جاقر راد هنلاوحا

 ۰ مسیا

 یکناه كرع رلتیصم كع رالب لزرع رادرد -

 لوق یههرع یلت 1 ۰ عهدنا هاکح لوا یتسیرپ



> ۷۰ 2 
 ا س یا لا نح یاب ھا
 ا ae ركب اناذ و یللاقص

 رخ دوو ت اظ رواکل وصنع ج یس ردیناتندنسلوآ "

 تابط كى ییهد "یل اهدآ رب 11 کی ول وا شرک ؟ لاح

 قسما چ یجالب هدریح ید و راد هند دل وا

 . هعهالثوت نصب نوتوط ندنکلیب كن هتسخ نوحا

 ۱ تویلوا لوغ شم هلتابط ییهد هد هسا یدالشا

 ۰ یدیاردبا لاغتشا هلیس هک اع كلاوحا یک, دروک

 ناتج » یدنارد هتسدد ڪک یدنک

 هرامدا ندنادا هلل وا مسا و ۰۰۰۰۰۱ یدنقا

 ند:سلصایاجس ف رح ۰ رداکد ندرلعما رول ریو

 ۱۱۰ نا هرحال یوا ددا شخ

 بوعوط هد هناخ بارخ وش مدآ وب هکر ولی هژرتالک |
 نایمروتک همش ید دل وایس هج وز هله »ر د شم اهو وب

 زولیروک هدراهاپسپ یسهدافا شور كنب ,اقوب

 .ر ویلب وس زو س صوصخ هرابک بویسلوا ندرلیش
 یل: ردشراق یدعشد یثبا ۰ روی دنا هلماعم هجراډکو

 ۱ قجردفو ار ز ۰ لەر اعیج هنادیمیر ارس! یل هلاحروق
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 لکد هن رزوادیمار ییدنفا روتفود هل مج یکیدلیا ۱

 هب وراقوت هد نوسسلاف یرلاخ كنردن وک اټک

 ۰ یدیا شدرافرچ
 یس ظنت اخ و نالو رابع ند هو 3 ۲

 رب قج هنیجا ند کچرک ران دبا تت وتب هدازورد
 ردق لوا ۰ روا هدا تلالد هش رافدلو هدااج

 شنلوکو د هلیمامنامه یناوطكن هفصک یدا بارخ

 نامز یکیدلدیا رظذ هب وراقوب ندنفیدلوا یش ر یک
 رون روک یزون كوک ید ندنحارا كرلناو رادیمهرک "

 بو اق هداروب هداروش یماویص كزراودد ۰ یدىا

 جوا ۰ یدبا هدنادیم یراب داد_فب كنمطعا ےہق
 ی تواوا نک لباق ا نوتدسب یدل ر ندهطوا ۱

 قواط رب هنماقم وف هلنهج ین داو ېد یوق

 ماج هلی هد هطوا ینیدتاب كن هتسخ و شلئوق یف

 ملکوریصح لدب هرلنو بویهوب هب وچراچ و
 ۰ یدیا شما یرادچراب

 وش كيد هل وس راد هنس هصوصح لاوحا

 ناواقجهلوا مولعم یسسارخ هجرد ندزوس کیا

E 
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 طبص ینسو رول و مسا ید.كنهناخو كءغاقوس

 ۰ ردتلیا

 هد ۵ تسا دنا شاو ماتنخ دارو بتا سا

 هننامناضنا نماد  كسارغ ییادر و دلم نیسهذ
 كردنا دع ناصش رب هجن رومأم ینءامهلوا فقاو
 مزال كا ماعلا هلتر وص هل یس ههقاو ناقیفح

 هرکص نر دلم دو هطح الم هفیفد نوا شب یکح اک

 هبهناخ یکاواو یدری و یرارق ۍکجهړ و هه
 لوا س نام یخلدلاح ,د وو ۰ یدلدا ندوع

 یراق هحوف نالوا شجا یی وه هناغا لیعاعسا

 هد « نکیداک نوا هن نکستسبا یک » و باب
 ۰ یا شلیا ناوعساو قاط کی ییهد

 یس رب ندر تسود + ےکج روک یییدنفاناتج 2
 یدزد وک ى نوګا یوادلو هن اعم یبشدنک

 هحوم هنبرزوا یسعد * ردروهشم راهم نا مط

 یدو 'ںانج هد هسلآ یدناق رکشتمو نون قع راق

 هد شاب یلعع ردو هن هچرد ر هنن مدعم تعاس مراد

 ب۶ یسدنک نوب نود یرب ند امزوا نکدا



 ا

MISC E A 0 
Eg E 1 ۰ و 

۱ EAN 

۲۳ ۷ 
 ی رلء دآ یھڏ هدااحو ۰ ندنس هور ا جد كب ییهد

 رایج ارق یرابتخا بوت ا هللا باسح هدا زاهد
 یتسیدنک هدلاح یکیدلیا بقا یرغوط هنس هلحم

 اعطد ندنعتس واح دهن يو شامت سش وک الضا :

 ۰ یدا شءاعر و كنر

 هدیدراو یرغوط هنس هل رايا رایتسخا

 قد سوف كن هناخ رب بارخ و هنهک كب لاح رهاط

 یک دن ج وا هن وراق هجو ر نانا هیعاشا هلا

 هبیدندا باتح یرانوش » بور ونس هلجج كرلەراب
 نغدو ااا هنا رح اع كناغا لیعاعما و نکی رب و

 بوعیح ندو و یدید < نكد ا عیب مالس عه

 كب یتهذ ۰ یدالناب هکموروب یرغوط هوراقوب
 ندک دنا ط.ص یتسو مو كنومفو یم ح سا كغاقوس

 هعف دوب و و هلن . هرکص

 یاس (e ار ۰ ۳14 وا جات هیفعل ى

 u قد نسو كەاخ ر رو رس

 رورهتعاس مرا رب ندارابودابق ی ویقو شمرک
 و هجروک ك نھذ ینغیدمتیچ ہ کص ندکدلیآ



o? 
 نر .ویفاب كنون زاغ ره یوق رم کب یت هد

 یاندا هلتهح یتثدلوا هدکم هلک هدنک وا یسهرگب

 هدکنر وک ندقیفدت رظن ردق هب هجر او هنتکرح

 هت دعا لو ید ۳ دىا هم شن هنعا دل وا

 هب اشا نش وفود یبهرابعوق رایتخا هدن راک د لک

 ندئشاب سا كشوف ود ۰ ˆ یدالشأب کیدا یرعوط

 كرءوهق نالوا دوحوم ردق هی هجتراو ه هاش وط

 لا ربقف یراروب هد هسا شمتیچ بورك هنیاقا
 ندرلنر و هقدص هتس دنک ندنف دلوا یتکسم كرامدآ

 مدآ نددنفا مع یشاب قسوا !قاب قاب » هدایز
 هلب وا هد مهر وع اتوا ندکل ڪلو دن هدلاح یتدلوا

 هلت ول ۱ ندنرابک كل راهه د لکد یضلید روا رو وا

 قمعالوا ئ ا كد لتص هلررعا ندهدرب تسوا

 «یمع هد بولار !قوباعاب ماباب قوب اعا !ر وب هت سیا
 هنام وط طقف «یدروتلو ران دیار دکت ییسادنکه بد

 هزار دکن یک وب یرغوط هنساهتتم یرازاب یلاص ند
 هل بانان هب هفدص یلبخر یزرمسعلواراحود

 یدلکوب هفرط لوص رتشالفاب روشالقاب 4 ییهدنه ۰



#۰۷ 
 + رایدبد < زرولی هنلک | یقرهرافبچ هنادیع

 رده هتسوبف كنون زاغ بوق ندر یچوا
 دارو ۰ یدیارلشنلو هدکغعا ینادرنو راشلک
 رشود هتشس كراتحا ِ وها » یس رب ندنراګا

 نالو وا + زرولوا شمربدرس یشبا هغد رح كەسيا
 ۰ یلعثود تس هفزا كن وب یکتا ندا 4 ۱

 نوسلک دنوسروک هسدا ج هاب هن كج هدیک ههر

 ذر یکیا رکیدو لس هع د « نوسرپ و ربخ هزب

 ك. یتهذ ندرلجما هلیسلو قفاوم یزوس وب یخد
 ۰ رلیدلنا هلاحا قیر وعام وب هنسب رب هدنهان

 تک, هد یرتفد نظف زب کر وتسلوا كعد

 تن هذ 6 وبلاح ۰ كح دا قوس نش هفرا

 یتبدلوا شش ود هنس هقرا كنند ر ایتخ ایہ

 بیعت نا ید رايح ار .عفر رد .دنعیی> هلاهح

 ا حج هلوا شا

 از ترد هلی ادب ند_یضت یعلیدرابتسخا ۱

 ردع ه لات یکا هدنرزوا لود لوب ردو هنن نغآ

 >یدعا دمت نوریک هتس ھلجج هسدار اوون زاغ وهوه



 راک نرو ناج نوجا .دعلک اهدفسدا شم هتسدا

 توفارپ کردیم 0 لر رد یالود یالوف ندنلا

 هیلع ءان و ندا وجو لاّوس قوجر ؟ نوسابهديک
 هحرساا رو هی هرکتص نداذعو تدا ییخر

 هن دیک ا یر: رف ی رزرو راش ی راک دتا

 ہوش رایتخا ۰ رایدرپ و ہرایتخا نورافبح یکی راح
 هل وا کسر دا نط یدل وانونع ند هو دص كحوس

 هدنسهرهج ك رکحدآ ۰ ردلطاب نظو طقف * یلکد

 ب وا ا یز راب ۰ ید ر وک ییمالع تان ونعر چ

 هرکصندک دید 6 نونا لوبق هللا » رب نکلاخ
 نوا تعجا رم هاتج ر كتو رم بایرا راس
 ندفدلر اراتخا * ید ر ود یرغوط هقرطیعاشا

 راد دالا هر صام رب قداح راح را هک هردص

 یک وی لا كندعاک ?١١ یلکد مزال دیصلکا »

 هل ون ۰ نکرد ی اها طم یا رح وب هکنوح

 هدبوبلوا ینیدرک ۱۰ شمالروک زونه یعصاید رپ
 یتخایجم ر دنالوطیخد هسلوا یج ردنالوط رب زا بزود
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 ۰ مدهتسلا نوجا مدا رب نائل ون هتسخ هدنلاح مولوا

 كجهدنا پاکت را یا وس لذ عدنک دجلال هسقوب
 3 هسا راب ووه ند رکن و رع ِ کد ندواط

 جد هدکعد هل وا تسانع ی> ؟ زکر دنا مرک

 - لح هح هد رگ < رهشهک اسا و هد فسا ا شعصلاق

 تارا هلر دعدخ هژرل هلیح ا رطاخو لا اي رازاب

 -هجردكمامهدب اتما توناتا هد شرب مشی ی وعع

 تیتسوئ راغ دلب نادراف دل وا شه روک هتسس

 نیاوج وش لبد راجا ید یرابرتش» ےک
 ۰ 1 ۹ دا لج دب هل

 هرزو | قاوا ندا e يا ام زور

 كرابتخا ۰ هجزسلا رق زار اینک 2

 هاو سا اهدناقرب ی کشدآراطخ الا هنن رکیدکم

 هنرزوتیذاردق واعقا و ۰ راب درس وک تعراسع



 ¢ راک ةتتفر ۾

 دلي ۾ ر_عسعد 0 3 ك ا

 شک ره E كکرا ا ۳
 ۳ یدبا راش و هدکعش وک لار هیلب وس ز وسو لنو

 روطر هناوعګ مدار یللاتصقآ قلارآو
 نانل وب هتسخ هدنغات مولوا قر هلق وص هنن راذاب هلا

 هل وب راعک ۰ ید نا هف دص ن وګا هراڪب ر

 هدهسا لکد رلمدآ كح هد ا مد رد هه دص ندر

 مدار هدر ندا یلاف رع یا سوا كرادتخا
 نوعا قمالک | ییمج و تکلپعاب د هر وک یاد وا

 ۰ رلیدلبا ترشابم هنقاطتتسا
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 ج هلوا یونعم یازج رب نوجا یزلباج ( ق)
 مزال ید وا هل ول یاس هد a رکصندف دل وا

 E A A E ON CO E CE EF O SE ؟ ا یدبا ر . 6

 -اهش درک و دفا لکلاقوثوم ردق غلا شب
 حر ظن هطع هد راه اکح ضع و نم هلل رات د

 دنسا وأ هدّبتهح یندل ون ندا كن دا اعاد

 یهیعح و ییعب ر وئلو رات ايسا كعد یشر داش

 ا وو رو تا ایر ۱

 و ن تاعوف و یغیدل وا ترابع ندن وب یمح جد

 هریک و رشید رعف و نوعا ت ءا تابا هلا

 (تع)
 وا
9 
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 ان دت رژوا ما ینیدلا ندنسبدنخا یاو

 لد هکمر وت وڪ هسابا مور هد نوب وق هروپاو
 لکت یاو تدعو یدروک هراذکسا هک ر

 ی اھیلا یوم هلیساضر كعاخ ءرکص ند_فدا وا
 ۰ یدلاق یدقا هنسافص كردن | دعع هنس دنک

 ین یراق یهکل یکتاوزسنقعوب قاشوا یو
 ید قاش وا هک رویلوا كد 1 یدلا لص»

 ۰ ید یشرب ندهاظوا
 یراقرب لەك یکتناوزستفع ماخ ! مدنفاربخ

 هح هل وا هدوا هسدا لصترلب راك راس ۰ یدىا لکد

 نایلوا روا و را هتسیدنک جا ۰ یدیا یراقرب

 نا و شرم ج یج ازا یار تورو
 هلن سما كهللا هن بوناشوب هلب مما كيهللا ندب رح
 ی راو هنعاشوا ییددلوا نیما ندٌتفعو ضرع

 بورد وا یتسهلواعم هلداشوا«یدرب ورا رف؛یدتسیا
 تعاش وا هسفود ۰ یداناارحا جد نبا ا

 ریش یکدرب ورمخ یشان ندنتفادص لاک هتسدنفا

 لاحوب ۰ یدنا همرود وا یسه همزود یس هلج
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 -لولر اد ریش یب هار اتش نک زج یہ كلا یوم
 هنن ر وجو ردغ *هلیسر تاکلف یسدنک هلتېج یربو

 یدنک ۰ راب دلوا تفیسأنم ككردما نط شما رخو
 لاعب نت: هد شاب ةسلا رت الب یس هنارادغ تک رح

 فسأتم هلتمح یرلکدلس ییعدا وا لع یارح

 تلہ ییئدلوالوبع كاسا هعشب ندو دل وا

 مافتنا ن دن زاب انج ( ق ) اتداع یشان ندهزاعتنم
 ۰ ردراک ردیرلفح هل وا ددلتم ونونع هدنس هحرد لا

 - دل وا راحود كس هعشاعو لع هسا تحرک

 6 ن ) دنیا لکا راه رام ولاته یراق
 رکف هکنوح ۰ .رچآ ردقوا هد هنتک الف كن رلبانح
 نسال و یت ابنا نالو کف دا زعاع نک

 نوعا » ۰ رانا وزرا دماغی هدیثر نوا
 ! ۲ ۶ یدلوا بیس هش رودع كمدآر یسدنک

 عی ردوو هد هنهیلع یدنک نوح هل دید تب وب

 ۰ رد « * یدلیا توعد ییارچرپ
 ردوو نکلاب قیارغ یهدشحما هیاکح قحا

 2 یدقرچبب رغردق هن یس هجا رکفاب ۰ نکیتیا نخ

۰ 



۳ 

 ررپدلاق هد ك قدثما ند ا e كى

 هلب وا هبسف وب ۰ نکسر ولی هناعب 0 کلا کس

 »ح-و و و و و ه با نالو ق

 (كردمل بیغ ییسدنک .ندنندج )۰

 ؟ هکناصرولوا هن مهسیا راقب یمرللا
 ییغاشوا قداصواو یدال و هغلم ال نامش هب د

 مالا الخ ناک ٤ e یاب

 ۰ یدلیارم ۷ نسیووک ها کم بی

 كد رلپانج ( ق ) وشم وف ونوق هدبولوا اش
 قاراوچ مه نامز یرلفدلاربخ یتک الف نالک هنشاب
 ۰ یدیشلوا قوح یرلندا! فسأن هلیبسح قلب ابحاو

 لپا یش ابن وا ىلع كنبراپانج ( یت ) نکل
E Eییالوط ند راسا یکیدتا هنس هر اب یہ  

 ۱ هد اراه یرلکروب نالوا شعرابق هنهیلع یدنک

 تس ود شاوشموف ولوف ۰ ردراکرد یکجهیم
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 هددقهر وط بو راراقهر زوا قلو ا یسهراق زوب ر رب

 یراتخایرلبانج ( ق ) هجتروک یتوب ۰ رلبدءا

 : بورچاق ندلا

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ E نج ایناه عاج تم

 هلیوب 2 2. a له ب

 ۳ 4/۳ نجس وو كس

 1 . * تیارارفا یطباض
 دنمرح مدآرپ جه ۶ یدرفل لصاوا عاج -
 1 ۰۰۰۰۰ هدنظر 4 و

 یا ۰ ا ا : هاب تن دن

 تا هتک اینک و ردکدنیزامآ

 2 ا اه مرایف یدعس ۰ ری
 نکیسردا وقع ( كر هربدهک د یروط ( =



۲ 
0 
۱ 

>» 
 الرضاح هغلواروآ بات هدهرتتمایق وب هک یتراسج و
 < ردشع

 ی وس كتنطباض رکسع ےک وا مدنفا هتشا د
 هد هدر نالف هدنارسم قا كنا یدءعث ۰ ردوب

 ناو اوت ینا ر یا فرمت
 هج وق یکیدلبا فیصوت هلفاصوا ملا هلاق اط
 3 ردیمراو تجاح هحاضبا نک ودیا رع دفا يجد
 راطخا هری دسنفا یشنا هلی سج مواد ص نک هد

 قلوبهراجرب لصن هتک الفوب قترا ۰: مدتارابخاو
 0 دکسرولو نع دنفا هدا هسا ر واک مزال

 < ردلکد یشرپ داع هرکه دنب یساروا

 یتیدلا یربخ وب ندقاش وا یرابانج ( ق )
 ندننورد بارطضا كر هلیسک روع صوم یک
 - ندلمًترب یؤزج ۰ یدلوب یی زهجرد قمالتغا
 یدراو همرح نولالرف ندنرب نامه هرکص
 - یدالشاب ۵ هنباعم هلبلج هن روضح یتسهجوزو

 هلهج و ییئدلوا شفر ورخ كعاش وا اعقاو

 یر رهرلک وروخ ردو كب هدننالف هدنندرک كعاح
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 تیاجا هتوعدو لوسبق ییاجررکشتلا عه هدزب

 ۱ هک لدتما ماکحارب هدر وک لاغر قترا ۰ داش هک ۱

 کد تک دف رطرت یس هج وف امد دد * یهدنا قد رعت

 ی. لقا

 كحوکر طقف ۰ كدلیا دعو ات وق هرکی دک

 هسلصا ۰ یدرحاق یورک یک زا 4 ر

 هدنتسورب هدنسهوا كعاخ هلفا.تشاو صرح باغ

 راتهالع هابس هايس هدرارب یکج هلی هر وک كنس هج وقو

 یشرب ینو” هج ربت كراب راق یس هج وق ۰ زشقا رب
 یدنا ه ساوا نقشا هتالماعم یک وب هد تولوا

 یب راف دلو ا ینایتشاو تبع دن اب یدنک كنامالع وب

 رول وا نک جد قعریدناتیاو رول هديا اوعد ما

 رابط هنسیراف هلوا فبرح قحا ۰ یدیا

 و EEE رد و ادو

 یدنک د رلهایسو نوعا یدلوا ندرا هحو

 یتعیدل وا شمالدیا لیکبشت و مسرت هلی رافادود
 یرلبتعایق ه هعاخ یلاوز رولب مک و قحد |

 تآرج یک هد ءاخ نکیالک ۱:۰ ردقج هراپ وق



 و ا

 و ۱

A 

aan da dG 

:*- 
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 نود یادی هلا در لقب ی نوفلرل ا
 < :يبلا هات وش قبور کیدل ا یوا

 ۰۰ ۰ هد هلع ۰ ۰ ۰ هدنف رط یارس قا 2

 ا رخ للو یک وری منت

 یسدنک ۰ یدیشلواشالبت هزب یربندووج م اخر

 ییدلبا ضرعزدنغیداوا یشرب رکچناج رکش كب
 ییلوق واردر هد هسا دل تنم هرم اج قبغر
 یس هجوو كدا ن امهدب!تاقالءهدنوآ وب یتمالوق

 یع) هدنحراخ هوجولا یلتسابعء كنوعوا قلناسنا

 رح 1 ندنساند ناعشدس ردو یح هم دعأو ندرب

 كج هی هدب | جارما اک ام سایع هد هنر ق هل وا

 ند: دلو ا یشر اط کلر دیوخ دب هد هح رد

 هیع قرلو قفاوم ك هنومط یر ید ءاح

 نود هدر : شءارلکی تصرف تفور ز ودنوک

 بولک هالا تاذرب نالوا یهطسا و هه

 هل ن دنفج هلاق رفاسم هدرب كحوت

 3 یعوسعااجر هلاکو اب ندنذر طع اخ یر2 مشت اعاطه



 تراشح مک رب وا د یزبخروسش اریوب دف هصالخاو

 نوجا شبا رب یرزوا یدنکیا نوکوب ۰ مرولیب هلآ
 ناطلسهدنداروا ۰:ممنیشتیک هنی.رلفرط هیفوضابا

 تر زنی و لر هما م ۳ زط دا

 e ۳ وا ۳ ورڪس مور

 تنها ۰ سعا رسا تلج و توعد تک :الق

 یر دل _ کسا یزلطداص رک راسع رعن تك هدر طر

 نوترونک رسا هزد رب عد ۰ د وکر طظ هوا

 ریشچ جاقرب نکلا هدنمارا هلران ۲ ۰ مدروتوا

 یرلک دلی وس یتعب ۰ یدیا راونادف كجوب یکیاربو
 .هدیشل | هنس همز رویا وس هدعاب اد اغ یراد در

 هل.تسلوا رلمدآ ےک ردو هذ رل شاب کس ییرکد

 نالوا :دع ندم زاول كلك یدرعل .یراکدتا

 هنشابهدرلذوک وا ېچ اقر ۰ یدبا.رب اد هکلهدراوخ

 نوز وا هرکبص ندک دلی هباکتح :یلاوس> | نالک



 e e ین ی یک ی ` °

 زن
 در نویی در ۶ ۹۵ ی

 ی یرب دهن بس دف ات 7 ی ی اما

 ؛یدنفلخ ایلماف اند اع دنع اقانوقو شع اق یم داما

 هک قاخشواز ڻالوا شلوب ی هجرد قح هنلوا دع

 الصا كن رایان ( ق ) ندتءافتسا و قدص

 مولکول مولکوس فب رح ۰ و یس دس

 ا ا ضرع ی رب اوج ۳۳
9۹ 

 كج هیلبوس نش ر e ۱ وا هن 2و

 هد 2 تار نوت یار رهن ودا
 هلب تم رګ قا رع یک یک رک تنس دذا: قر هنوفطوب

 یچطف یادت یسافکج یسم هل وس هساا زاوه

 . * رالشاب هژوسرپ هلی وش هرکص ندقدل |
 فو و هر ته د > ر د هنس ردوو ! مدنفا

 متکر ح و لاحرب مچ هک مرد ا نط ۰ کیا دوح و

 قاشم هضولح و قدص کک دهلکی ند رک هدن

 قدص نالواهع دنفا درک هلع ءانن ۶ ردشهالر وک"



 (( نیشدبت تل تاشلا ) یساقبانهذفرصدخشرب دقن

 توتئلآ ندنسه ام یدنک قالخ هام هتب هجرمم

 ۰ رالغاب هطاتایتسهج وز نالوا شار وعود
 یکیدتا هرو نالوا یس هع شاع هل الع ك (ق )

 .تدامتكفلخر هجوق هتعصعو تقع لوا لا قلانق

 هراعب یکیدز بوک ٹلافک ید كنلصم تعییطو

 یشی هتبسلا كعا مکح هرزوا قلوا ماعحرخ یرق
 یدنک مرکو ب هعااطم بان را نالوا شمز وک عادل وا

 یتغا دال اب 0 راحود هنالب ول ید كس هناح

 . زردی نط لارا یان هلا رخت رظنر

 لکد یرټخ = قود یربخ نديشرب كفل رح
 ید راظتناهتک. الفر هل و ۰ .قوب هلس یب ههش
 :نکر اف یکم یاجشدنک هکنوح ۰ روعلا چد

 رب درک رواک هئداءسرد, یخ ۶ ر ویههلول مدآ رب

 كردقو هنکلنسعلاط یشدمه هلاقع تبر و٠ ام

 : شهروک قلاتف هز ریل اتبدم وللتم کدر ء و هتعلا

 یاب ر ره ندا هب درغآ كر هلس ندکلق به هسا

 ی :وومووطورک ندکعا



oo 
  #۶هک ینروص یجنچ وا كەي اکح

 ترابع ندنس هلهاعم یارج كد. رلیانح (ق) [

 كکي (ه) ندراضح یروص یصضج و وبشا ناتو

 لتر و ون :ةيلا وع ۰ كدلبا عاما ندلنرب رق

 هک یدالاب تاور و له :

 ) لزع ندنسهر نچ ( ل ) یرابانح ( ق
 یازښم قا بولک هتداعسرد هرکص ندک .دلدیا

 ررلبا تعاقا هدهن اخر یکیدلبا راعتسا نر ۰

 ید. ید يلا یوم یک نیرومآمنالوا لوز ره
 یتارمضح مدیالوا نونجا لیصحت تب روعه

 | ناما بسح نکل ۰ رالشاب هعیدصتو ریل

 هلی و | هلتیس اتم یتزنک كرامدآ نالو ارظ انه نوعا قل راق
 یسمهلکب تدعرب ندنفح هیمهلوا لما لنا قباجراح

 رولک مزال .۰

 :دسجفک 3 اب یدلوا مولعم یلاح كوباایوم
 زوو قسن عونره هدنناذو مادع تدم زودنوک
 . ندالایکتشا تتیسهنامفس دیاذل هدلاع ندنفیدلواماع

 ۲ سس سس

a وری وه R.1 
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 هد هت روا یکتیغام هدنناعما ناد تساسا معدل

 قلوا قو وغو د وعسم هيلع ءاثب . كدا هع وو

 كس یدنک ردنا سفن حالصا ادح نوا
 هد نزع قلخ یتداعتس كکندنوأش ود نوګا

 تاک دعنا ملس نوحا عو یدک و كء وش وډ

 هدارحاو ندکعاعوشود هد نوا كعوت مه قضم

 یاج اکس هعسشب ندقمال ربا ندتناسنا رکفوب جد
 تهصورپ هنادش رع هید < ردق ون تداعسو تعالس

 نحدارح مزب نکل ۰ رّولبجا رالوب هست هكا

 هناکحزپ ۰ ردلکد قمزاب ناک قالسخا تکحرب
 راشعا رطن لرلنالوا قوقو هقالخا تمهح قرهزا
 ها ۰ وجل لبا لس ۱ ضرع لاش ر .دتهادنناو
 هللا ینا وا لع كن رلباشح ( قا) ةع

 یسفعقاو "هلماعم ی هدنفح نف هراصب نالوا یس هعشاع

 یفیدلواراجود لسصت ه یونعم یارج هنبرزوا
 ك راف ندا قلاتف «رزّوا قلوا همدعمر هی هناکح

 سد ةدئعح یرافحسا وا راحود هل انو رب افلطم

 کج مدیا افثک ۱ هلکح همدقم قافوا کیدا



 هظعالم یسلاق هدنلا هسیاروسشپاب هیشيا یکناه
 سای: یا یک كنادجو یدنک یللع,تكتسردبا
 هرب رخ هرذ لاقت لمل نو )* كسرویدیا

 لرش لوو ) هر ارش هرد لاۓ ەم لیک ۶# و ۱

 ردق هرذ ۰ كسرلپا نان یم شلبوس یرلوا تبع ر

0 aS 

 س

 كم هتسا ی٤ا 4.۱ قاب ی رمش رادعل وا او یرمخ

 قعا رراباب هداکس هل هسلاراباب ° زدساتم دم

 یس رب ییساما رار نیا قعاب هد اکر هل هساازتسا

 راشوء تاک ر ود نامز یکیدتا داشرا هج هل وش

 یو روک یار و ملی نام هر مک
 ! كىششءاقج هشوإاف هکییا هب رر یکج دیمر وک

 ییسا زج هد كنو رک یا لوس ر هدو

 كاع هلا عو نس هکنوح ۰ ردلکد دعب كل هسر وک

 یک ت كناذ نالوا باج و و اح
 كيدنک یکحوا لرلک هکینا هذخ اّوم نس هیلج و

 روهج نالوا شنا هب رج ك هسا شمامدنا هب رج
 ككيدنك هللا لوق ننس ةعفاو ةن راح كنالقع
 یکشدل وا شاک هکلدا هذاخ اوم هکمرب و ناعما

۳ 

E 

E یا را 
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 ڪک روی كافاع یسلوا یکیا نکیارب تریصم

 2 و و هک لواع لوا

 ید ۳ ا :عوق و كل _نریصم كانا

 ۰ ردهدکعر وک

 لصتم ردقوا هج وب كفالخاتکح
 نوچ باب وز رکا هک ددا هز کا لتلسدمو

 1 1 D هله . رولات بانر صوص دلح رب

 قفوم ولرد ِ روعیح مدام رب م هسلا هدورشتلار سا هر

 ردو هن ر ویلاق هدنلا نشا مند سدان مر ویءهلوا

 تیعلاط هدد ۰ ردوا ومات ردو در مر دو مزتسعلاط

 یعلاط هج رکف كناو ٹاک ندنسب روا مدع

 :LS وها » هرلز دنا ه طرع هرلن الوا قفوع و

 ۳ یدک هدهرک رب هل وب هردو هد ه)اط یاو

 ۰ ر وسا هدا در ها الف ود یکسهن تح هر هک احس

 مسا ه کره نس هکن وح راقیح عارب بسیا

 كس هدکشیا روصت یتسمتیچ نامر هارو شبا
 کر هنس هکن وجءرولاق هدکلا شبا كعد شبا تبلا



 د رو نت

r 
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 نده و تمدج هتل د وعسع كاع ون یدنک نیاسنا

 قدیلوا بوراو هدزابء ع ونوا هدر وس دنا مته

 شلزا لاق كغ رات ۰ رویا وا راح ود هرلتک الف

 شمر وي هعلاطم هلتفجو تفد_ ظفر, یفداخ نالوا
 شعصراصندنکو ک یسندمو تناسنا رک هسا وا
 لا نتعشنف ادب قطا هل را الف ةلوس کا نالو#

 كا قلف ارب نسنیمه كا كالزمسف و مرب كچ و کا

 -هروک ةهادب: بدو ضرغاب و تباقر رب فیعص

 هقناس هسیا قهج ناقاب كروب هدانز كلا كشيا

 هو زوا قلوا یرالع یار ج ا لطم كرلناتار غوا

 رب اور ود هنکالفرب نیع هد راھ
 قاانف یک دتا كنالباق هتناسهنو ضرغوا کلا
 درب نکا یا تان یادت
 هک ردراو قلانف یهجهلواراچ ود "ءارج كنسیدنک

 ˆ ردفچهلوا غلاب هی یکیاروک ذم رادفقم هلکنا



 9 ك

 <« دمروک اور هد نوح, یب هعشو یر: ککیدعا

e۰ ردع وس لوا هس هج  

 كب ییعون یدنکر شب .ع ون هکش عد میکح
 قرهلوا ن زم: هلنارعو صیاصخ كچ هدیا دوعسم

 ادج ندننابزمو صیاصخ وب ندنفیدلوا شداراب
 ادح كلاذک هیسلوا .كعیهدبا تم هبهدافتسیا
 تور تج الشم ۰ یدیا رولیهلوا دوعسم
 هارهش یصلاصح كيد هدیا ترهابطم هع ون ےھو

 جد یراعون مه ناال شاب هغلاف روع#+ ندنداعسم

 كران وب ناسنا هک رد رهراعبیناک هلاخدا هیاروا
 تیما هدنس هج رد دال هرصاتتو نواعن هم د رأت

 یک یعجهلازآ لهدید تک الف هرکرپ هسلوا كج هر و
 هدنس هاس ر صانتو نواعت هد یرات دیار وهط زا كی

 نوذأم كناسنا هلاّوس نکل . : زرولبءراتروف ییا
 هناا ییلحت تسد هډ یسا رب ند رلترگح >-یتیدلوا

 كلا ندقلاسف هد رر هيا شمررب و هنره ندکلیا

 تجرم ندنفیدلوا یس هیضق یسمری و ید یلباقم

 رلنلبص> نابنلوب یلیاقمو دم كياتچ ولعو تورمو
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 ٠ یی رالاح تیصوصخ یدنک د یتاوذ لت بقوا
 قیفدت هرزوا قلوا تربع رب نوا یرادنک هنن

 رامدآ قوسح ك رسیدم نییعت و دیو هید «-رلندیا

 لاسوپ هسقوپ ۰ ردن ودا یراقدفلوپ :دنیقدنوب
 یتا قحر سکر ه ۰ ردهدکمک ندنش اب كسکر ه .

 زونهو ییدنوشود قحربذب تح لکد كت اس
 هلینرع ه حد كرلعلاتف یرلفدمراهبج هیارجا

 یدنک سکره قنا ۰ رد .دکمچ یتسازچ
 نرعع راد نوا یتدنک هن ياخ نیصوصخ

 ةه ییدقیا نامعا هطتیقدت طظن هرژوا قلوا
 دعوا راحود هت الی رب ندعفرط یتددامع وا ج

 لر هيه هلی نکو د: ا! شل واراجود هب دات "هلیسر لصت
 لتراسح كب ضب ۰ رالشاب هتاکش ندر دوو اضو

 ! زرراو جد هنب راهجرد رفک هدنناکشوب رلنالوا
 ند تو دیک نایفغشک یدنک هکاحم کند | وش

 ردق لوا یخ ۰:ردندنابفتشک یکسا كب بویلوا
 هاکا ندرس و یرلن EA رد دن ایفسک یکشا

 رو نوا اتنا یدک هه قوا کا



¥ 4 
 جا یدک ا يج رب هل )2 ید یقابطرب

 ةه دن و لیدر كالع كر هاد درا قیفدت هلل

 نکل ؛ءولی دل وس دک E یسالز و شمار باد

 ( ق )مج ر هکنن وجب یدل روک لح زوس وب
 یلوا یا ولع ملات رها یر تخ یییدلا ندننف رط

 راک رد کج هلن روک ر a اردا لوبف:هرزوا

 ندا ترف هاب عفر كابيخا .:یدیا

 e ۳ ۳ ديلا ا ابا ےہ

 یازج هلسم اهلی هوا ,قفوم قلازا رارلنالوا
 هد تر وادی اد هبتیاراقحخ دم هواتووق واقد ندب ونعم

 0 ۰ رج الان 1 ا یل

 0 1 زهر نت 0 !تنربعرب

 راعهد.هغلانفرب هلل وا هلینیع منب هسنارلشعل وب هدقلانف

TTشب  eید  

 ا 2 ۱ / و E هدب رل رط



#۶ 4۷ ¢ ۱ 
 یا رد هدنسهک ام یسلجم و علاط لزرفجرف هراعب
 رای دلاط,هت رمح

 ولر دره ًاماطن لرکو ًاعرش كرك اصقا و

 ندهعشاعو قشاعو یفددلوا دنهل لرو تادعاسم
 كج هلند شت د انهو هعشاعءو جد كنسكما

 كج هلب ر وک هرکتسم هدنرظن تمص ۶و تفع نوناقو
 هماع نی. یشان ندنسهالروک ی راتکرحو لاحرب

 ینئدنلو هدعاسم رب هلص» نوحا یر دنک ید

 و هکن وج ) نعلم كف رح رسالبحج رب هدلاح

 هلیس هس ( نمد و ربع رب al هعسل ندتتعلع

 ىن ىد هب الب رب نالوا او مولوآ هدر ۳۹

 ۰ ردلکد نددا وم كج ههر و تربح هناا

 اهنآ ا کوت و ) زدنک ضعت
 اهنارب رعشم یهدام قیافح ًابذکت یتا هنرزوآ

 یبشاوا عدت ند_فرط رلت دیا تج م هرو جد

 قیدصت هج هلج موز و ۰ رب دلىا نایمرد نهو

 یو ردف ۰ شعب هل وب قجهلوا د هدهسیدئوا
 «یدنلوا دعباوص اوج یزوس < !شغا باجتا



۶ 
 ناو هآ *.زاوآر هجر وک ی کی دلک مزال تند ولع

 یهر وا هسیا یدتشلا مک ره هک یدراب وه

 مس نی ا ےلع لع ہآ » هخور ۰ یدنلوراب

 / . 1 مروا هل و یتذل ه كلام 1 مراباب هت

 را رج جاوا دونو شه دا دا
 کب یهلآ  رد هد همان وا هداعرق هنسلا ید

 ۳3 اب نسوز شک اهدرب یه رم کالم لولع

 را ارت ترش عامو ساب نالسعا هبد

 نات راکروب و نکل ۰ یدیازژدراب هج راب هج راب
 ۶ یدلوا یسهدناف هن كا رکو ناغف نایلامرط را رکج

 هن رزوا ما نالی رو ند-:فرط یرابانج ( ق )

 نامه (باکرا هغیاق یردراص سوبآمو رل هیطیض

 قرا ۰ راد فج كرهرید زود هدنګا امو ساب

 یکجهش روک یاکارف یک نادنز امدعب هنن رابدنک

 ۰ را دتنک هنب رلتط و نانلو راکرد

 توس هو هروصو ەتو بب ( م )
 ی 4لج تم ابحا رفت شا نوا ترد نوا زد روس

8 
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  Eتایوفخ نرم" اب نالوا ك ذل هلو

 هد نولوآ داود لالش . rOلیدر وراق

 كلت ندنکیذم هروک لسفاح رک ینو زا اکو

 هدناخ گلم بابن یاو درظ ند هيب

CEE OOO اش 
 5 7ا  aداق تبر داود 4 ۳

 ا هد  IEکشم 3

 یی آی فی راکر وا 2 ايما رات

OT وب اهر کن و 

 دع ندنرکج کج عسل كو کنج ارت

  Eلوصا"  eدایر رد نالو للهاح

 اه رپ رک ا ید ره هر ن ناک دلدیآ فی وخت

 یك٣ کج هلی ینو سبح هسیار وا هلاق یم
 مارعا هنناج یرلتکلم كز هلبدیآ دیدهن هلیدستو
 یی رلتراسج هالو *ل ژولی وک راکب' هک رایدتلق

E ید ا لکد مزال یثرب هدانز ندنوب نوا قمرف ۳ 

 كنس ةيلب ناريه دلع رو ۲ براب ناما
 انشوک ند لوا لما لئانو کیڈلیا ققحت بت



۲ 

۱ 
۱ 
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 ۱ ي یدو قره وا ند موس
HIN 

 چک ززو یکتا ضرع هدنروص یو داق چرا

 نشان ل وا عش ی یهو لدایف و |
 ماپ هد هلک یب شپا رک او ید ند هريزجوا
 نا دا و یاب نهم هی

۹ ST Ek 

 اا )ق ق گیم
 ع چ و Rc ت س قبلا ی ۳
 :la ک | ی ها دپ دم در نج 1 وا

N ek A A Aو  

 يج : ce a ڏاهپ يدر ؟ ردا
 و مرز ایٹ اک ا a 1 د درط

 ارل دبش هل و هس راصاب قابا یب رج
 یک جدار اود ا یکبجهووک

 أ SS چ 3 الا يدي تر ند اب دک

reیس واطع تارمقآت هد هد یادی اذن  

 لا یدام ین رایانچ, (تیف )كر هل نوک
 مدار یوسو ھا لپ یشاب یا لع هک + يبلو
 هلو و توکس کلر هدر ال نخل
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 هل مج يکیدمر ولا هتدناقحو لدع نالوا لع

 یټج هيم هلو | كج هلیندرپ هب یشابنوا یل- ان وناق
 هسلا كج هلب رر دیک هلعاعمرب هقشب هجن وکح اکو و
 هزکذ ناب ی ودیا لاه یار طوتم یما رجا كاا
 د یو یسلوا هلن و كشيا اتاذ هکر دشعل وز هداقا

 ۰ ردراکرد

 - ی هنااح لرو ہرا: یرلءانح ( ق ( ۳1۳

 تو رح یراکدرنتسوک موما ىلع كران دیا تجخ
 ۔ دایاراطخا نوعا یراجوزت كرات وہ و تج و
 هح رلدطا یشلاوب هدیودنا مک قتفاوم یرلک

 اهنا و ضرع هدنروص قحوهل وا بند هداسف كوب رپ

 ندنس هعفوعح كن هلئسم یدنا هسا وا شهاعيا

 هنوکرب كج هدا ارجا ید هک وک هرکص

 م اخو قشاعرب نانآ وب هدلاح وشو یغج هلاک یا
 4 دنح هم هلوا یی هندر كالس هنت را رب کت

 ىجا ۰ یدبا راکرد هدیکج هلد رب و با وج راد

 یتدل وا هدتيغکو تروصه كنرابانج ( ق )
 ,زودوک یت هوك | هسا طق قلیح ر نام هثلس

9 
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 رک | كرهروتک هناصه یرلنایتنسرخ موج لاح وو
 - وک «دعاسم نوحه وکح هب کناه ول و هع السا ول

 ۔دلر وہ ی رایباع لع طاع یییدسالق مدت ًافل ید

 هحاروا هدودل وا لصاو دنا ضر ع وشا

 قاز وا قر دلو هلاوح هر رک ر تیفک ج

 رکی “لازا قیفدسلایدل قیعو ضب رع هدوجوم
 لافغا ن الی! ند فرط ینابوا ىلع یسهدام

 -وبعوف و هل ر وص رب ېک قینضنوربج دوخابو
 هش رز وا یس هصوصخح تعفاوم زو ا طح نویل

 - عج ندنلصاو شازو وا ینیدلوا شاک هعوفو
 داعتسم هن ندداعم همانعاطتسا نالوا شلز

 یلدا وا تیمهد هنوک ر هدارآ هل و یتیدل وا

 رکت رهش كن ةيلغع تا ود كابا مادا مدآ هدلاح



 تحج n ۱ و

 ا ۱ ۲

 هلا یا نو هم انقاطتتَسا زب لب قو نیسان

 توسل لراد ام هیاهنا ود ریو موپ قج دتلو ا
 ونا دن | م ر دشا ضر چ هل لوا

 ناست امام چر چر هل | لک ۱۷

 ۳ ا چاد ننه بها ک تا8 ل ۷

 نالوا یر ا مطا بص رر رک 2 ده م قارچ ناف ٤

 لرد ارهچ ال ع هل مجا | تبسم اا سچ

 فدا دیار نیل عیفد) جت ید د هيلا: یوم "ناب وا

 ۳ ےل :مقالع يٺ ؟عاب ای ای لوا و كچ دی ۱

 قریب قەد الا “ل او ج ا رر

 دچ رک ار تک ر جوشو ونکید بيلا ها زا جا نکب تین اھت

 كافر ههدپسبا شاپا ما یا ولرو

 یا چب | صاب تروا ها ندنسمعاتیشاو ءنااچ ا

 هلیابین اسب وا ىلع موق م قرلوا صمم هلالتبا
 يدر مبا راجا اتمر یودراچانراچ جاوا
 فربث ايدا ,ندنبسهدام رک ج لارا كرف سوچا

 قزاهلو عین اولا نیب یہ 7 : هلو الت
۱ 
۱ 7 
1 ۰ 

7 ۱ | 
+ Nt 1 ۸ 4 
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 او ا جا لیدر اوو شاد ی
 2 هم ۰ قدعاراکراد وجه وت هارو لو وا

 ناسا و ۱ کرک او 2
 نره بت رازی دیو ا) ال صام دار وخ
 لادا تنها هلی وس تما مزال رکاب وین

 N +, 1 ما

eدا یا 3 ۱ لح  

 چلا یوم: قبعااد یا اشا وور انصار
 0 ۰ .رادرلشب امار فس ھت ولو دارت تدا واک ور ۷

 رک, نیک کاج حس لاا ندا هس ااو لا اھت: ۳

 تانچ انک ج هه لر هت کس راباسجخ 69:

 ۱ ا ل اس اد فی دیو شنچلارب اینست
  N"وکم فا هی و نو 1

 طوف ہیکل يدقام اتیازکر هتننهارتجها ا
  0 ۱نیم هیقطن خرو ك رذج نک افر ایک ز

 قره لید ور تن يرخوط هب هری اشا ندوراهوب

 رن و ی: رک

SSی  

 SSG رسا راس نان وز کت Sa > NDR رم

 تست تا :ra نا



3 ۳۹ 1 3 
 - هل آ ی شعب دلوا AE مر ال

 مر یهلجج کر حوش تسهبلا یوم ۶ مرولیب
 یک هلی وب چ مد 4 3° 2

 لس ابو دی » هراناید ۱ 31 ردنک لصف
 هدقما را تفجع هد هتغشا نر و هنورف یکسجم ۱

 .٠ ردشملا هلباعم وللود « رد ات

 هک ردبا دعلاطم دشیدناو رکقباب را تبثا

 قشع یل وب ددنآررپ هی ون كن رایان( ق )۲
 شابا هب رج الصا یسدق یکهدنحما لاح نالبند

 دلنصعو تفع کا ۰ ردشلبا ناسف ندن--ل وا
 ندهقالع تدش هت رب كتاذ یکیا نالوا رهنشع
 د وج وکد قر هیلاق قلیرمغ قلب ریآ هدن زارا درکبص

 تام رکح لکد ندنساضتقم قشع نوافق یرللیاص
 هلا تكکراكتعلح تسد نعت غن دنلوب ندا اا

 ولر د ره كج هریدوسو كجه ږدننکپ هنن رپ رپ ییداق
 انمحم نیکح هدتسعاراب قاز لوا زام هتان رح
 ددا وا ترایع ندقع الع شغان هث ر ر یرلن وب
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 ین دلا شا هلفاتشاو رسک تدشو یندمهروگ

 رج رق یللاوز هجر وڪ هدئئا يبلع قسشاع

 هر هجر, ضاب م یک ورضع شع وط یسهعرص
 ردوا س چ وا هللا هزرا ر ناصراص یی هطوا و

 یدرس هار هدب قرافاب هن زوب كراع نو رج لولم
 یلاحوت 1 اوترو لپ رس هر ییددل وا افق

 بوسیمهلواروآ باث ولردرب سلحت یا-طعا نر وک

 ۴ راشه الشاب هدهب اکد

 2 را (یا)وشراا دل زو
 هل وب سیر ینآ رادسلوب هدلاح هن سلاح سسر

 ندرایلکروډ ساط نایمهریو لا هنعوف و كالاحرپ
 غدا: یا ۳۰۰ یدیشلاه سابش هل وا

 : یشریهقشد ندن بلغ كتوهش یصرخ و تغاتاف »

 -رط راکی جاف رپ بوردن وک هرب ر, ینو ۰ رداکد

 ایحندکعد < ردبلقاب هل ود یتوھش ںیکست ندنف
۱ .۱ 9 

 رب هلن وب اتداع هتسشب نادکدقباابح نداو



 نفت و یاب ۵ اب کا ی 9
 وب هویت اا ا

 ف مدشود ۳۷۳ یه ساب تیاهن
 رلي ا ل الم ۲ | می هنر هجیرد

 ۳ نام نیا اب شن جم . هدوآ یک
 وس راب د ی 3 ل ةو
 | تام ھر ۹ سا ۾ ۷ ر € ماه دکمه ا ا یدیا

 هرچی )نیس ,یدع یا مع نون ج
Nیار زا  

 برو ییا شا لکم لیوا رج ج ل
 یری واز | تنیلع می ۳
 دنده لر وص موم كق رایت 9 ا

 كج رل ارو ید ریس ( .ق( قالا
 -الع ان ددي: E a E دم ی و

 .VG دم هیالک ا شلوا لص Le ر دونی نچ هطخ

 اس مر هلص ر مدي ا دنه
 اجود هوا ۳ ید ل نکا

 یری دبا کی قگرب شا ر, و تکی هی ارپ ولید



 )و هو

 ۷ ورا E هو هد 3
eطلتشت ی ا  

 ااا ل 2 a رگ لوا ۰ شنی

 < كالع 1 ار ی رخ ا ج 1 :

 ہد اک كلم مل e ۰ مدل ار ۳ لاله

 یار مای مانا تیاسهن ۰ رل طلسم طاسن هلبوا

 ا هل دیا . شم هریو را رف هرجاو 0 "فروا

 كالع لج ر تقاطوریص .ولرد
۲ 

 را ریز یرهالغا ی روناو, هن راقابا

 ۳ 3 E ھا
 ت 1 ۳ 4

eل  kkا دنا هم ا ج  

 - وی يک عج یاد ىلع س چ ا
 "۷ 3 یمروتادلا مدآ تیکید ۳
 یاکو ات درسا اج بس + قوس ۳

 ی اب یبلیوس ایش قجالا

 ج NT لا ! قوب قوي - ج



 ۱ فر 0
 فصتم هلا مادم "سه زودنوک هک ۱ تو

 ةسلا لعو یدو رمسه هلا تل سرب توهشو

 هنب را هد تن !یصوصخ ماطر ل ( ق ) هلتمجیییدلوا
 ۰ یدلد | راتظ ردق هنن راتاقر هنن رادسح

 مانطر کجا رذج نسشلا هه ننال

et۳ میدپا ماود  

 یدنلو توعد هرب ردت ییساوعد هد ربیع ساک رو

 : یدلبا اوعد رب رع" هلئروصوشو

 كنيلع ماج ! ىلع متسیا یهلع نی »
 ۰ رد جی کری معصرع وان من ۰ نوسلوا

 هل ۰ رد وا مرد هد مب هسا هد د یکناه لع ۱

 هشت ۰ کیدا دا حرب هلا لع نب نوا

 كن رلبانح ( قر)ریرقت وش < ردقود م واط ەر
 یک کيدنتسلا یو ندنکددک قفاوم هنغک

 کف ےھو لاح ےھ و هرز وا كمر دتل وس

 هح ورب یزفهرامب هل س هط او یسر سا نالوا
 یدل ا قاطنسا 3 ۱



Fو 64  

 .ناشام هراعور تاذوب هر ْوک هرخ تاورو شلوا

 یتناکماكمروکش ما هللا كاشتان راکفا كرات و
 . كنەبنابتسرخ *یلاها ةمج نه ندي دلوا شبا الخ

 شا تمدح نخر ر یر> ٦ ج او

 ۰ شا مرجو مزع یعنام هشیا و نوجماقلوب
 هرکصندق دل یی اوج تعفاوم ند هناطوسد

 7 یدبا یم كج هيلدا هلاوح هن هیعرش دم شيا
 یراکدزرب و كن ردام 9 رد هلأ و ملزاو /

 تانحو قوع> ريع هه یرغوطند رغوطیلاصص رع
 سا ب س اذا كاع كردم هلاوح هنسلحم

۳ 

 CELL ق ) ها
 یدنلوا بلج هتموکح کر لع « راصب تیاهت
 ۰ یدنلو هلا وح دف وعح ربیع یس هک اع راو

EETناللبدب !هدنفح ) ق ( یتیم هسارع بر  

 نالن ش ۳ Mt هسک اا ا ېک مچ

 مت هل رعت هک یدلیا کت ردق وا رلتاور

E 
1 ِ  oy. 

er: 

ae a SEات تم  

7 
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 هليا یلع, برات نوشکجیپ نی شلوا او «
 تك .دیا,ریبشیت تراشپ یک < راقج دبق یرکچاکن
 هراعب نیو ديما انو سوا هبه هجرد هینلوا
 هتداف نیو ٹال لحراس نیتک الف یابرد هکین ایص
 یا طاشداو حرفری, طاپد وب نیر سوب یک شیقبج

easزاب ن نونو سیا لی  

 ماه تا عما یادی
 زا تور ؛ درو" و زدقهبا رو ها :

 3 هليا لع ا مو یفنجهلوا .مولهم

 3 نکیغون تنام -هنوک و "هنب راج اود زا ایسرو
 اا  یدوارب 7 هک ید

 م هم الو: هل و

 تناوب نا ۳ و هد نحهزب نچ
 كل رمسداو سو )تللس لج. یر ند هتوا ی ۲
 هتب زوم ماهم كنلودو هنلاوسجا قیافد تلاع و
 یس تک دلا یدل ول مارب ریش لاقل رسفوفو
 ند کی دلا نط یشرب. ناشر ا نیمکت
 بهاد هتمجیسلوایداددزب د مول هلزلمو زر



۳ 
 نوح اتداع هليا قشع نونجو ینفیدلاق یمج

 یرف هر اب ناترآ هعفدترآ ییارطضا سکا هد رف

 جوزا هبییع نوعا قمراتروق ندیناشی رپو كاله ٠
 ۰ یدلیا ناب یغیداوا تور قفاو- تعیا

 قلناش رب ۰ ید شاف ند کج رک زو اما

 هدوشراح ی 9 یدبا شلراص هنساعد اا

 هدتولک یس ر 4 نکا رر وطوا هد ور ەدەتوأ هدرازاب

 هن یک یی ترن یدنفا طو: ون د 2 والود هه .طل

 « شهر ویو یس یلبع ۱( دوخاب و« كج هیعرب و

 هلو ا كح يلب وس روس. یک 4 قحدیلآ 2 اب و

 شهر ارو ا رط صم لا قسع تآرطضا E يجر

 یی رل> اصهلرمغت نوت نوت لاح كن هر اڪ :ںالوآ شلوص

 مایف هن هب الب واو قرهئرب ی رک قرهلود

 ا E نود راج یدنک هدعد و ردنا

 كلرلن دیشد ! هل !ت اه و من ولعدف راو ثنا نییم یدل وا

 نیش ر سکعلاب یدبا رلعاد ید راکر ود

 دوخا و كح« ز وتک مالسرپ ن دو ر ظ ف هددواک

ES 

8 
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re EE 

۱۳۳۹ 
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NF 
 یلئد هد هخر د قج هر دنحا یسکر ه كن ءةالعو و 1

 ید تنساباپ سانمو اراصت تعاج یخو یسلوا
 ندک اله ییهرابب ندنرافدیحآ .هنلاح و درع

 یطار هنحاودزا هلا یشاع نوح قمراتروق

 مسر ریغنم كردیا كبر ىزا رم یسعلوب شاوا <
 ۰ قدالشا هناحاض,تسا هغازوا ندف"زواو

 ییدلبا هصالخ هدسلاحره كن دنفا ) ح (

 یس رغوط ۰ لد هلکی د هلیس هنعدع جد ر ییاصوصخ

 ۰ یدلوا بجوم یارفگر لاحعوقو
 بلع و هیت اعط وسد دو کن شارب هلی و

 هد را لوا هلک مزال كلدب! هلا وح هن هیعرش تیک
 راحود هلافغا هنوک و ند:فرطنالفوا داش رق

 ی هن منوع !یداشراهجاراصت نیما هسا شلوا

 هک نوح هدکداک مزال تعا هلاوج هب هنو. سد

 :همرال نالی و تاساضباو هلخا ظا لات تووص
 یزقو ندنفیدللوب یمولعم هد كن هناتطوبد هلیس
 .. ندنفیدلشالک [یتیدنوا نکم قمریداج نداد وموب

 . . ردیا قلعن ةیاسلک كشياوب ىدنفا طویسد



E « ۲را ادب داو  

 ۴ رب هدانز اه دز تار ها سق دم :

 ها دل هباکح هيلع ءا و اد هلک د ندنا

 1 9 رزوا یرب رفت كجا | یو مرم ی د ین روص ی 2
 ۰ كدلبا رب ر

 : هک ى دىد

 ۱ 3 e ره ) 1 ( ند دیعس ردا رج

  ندتسهر رح ( ,ER )علا Sa مدیا زو“ ا

 1 ٤ هتءوکح یزو كرلنوب هدرپ و هدلاو رپ هليا ابر

 ۱  نید كنیرزرق ۰ ۰ رلیدتنا دقت لاڪ ع “ار هلک

 | اا e e لوم

 ۴ دا یهدنزارا و ا .دناما قم 11

EEی نوش ی ۳ یو  

 e هو <|

 ۰ هقالع هدنسارا و ۾



۰ 
 مدع هت اک اخ ید یبس هنارک اب تفع تباہو نا

 و هناد رهان وایْدم تعا لری ره قداصر ندا ۲

 ید یب ره افوب رس هیلع ءا ۰ مدمر و یکرح " ۱
 میدلا هدفعراسءهنیفک حاضبتسا هلبقا رم قمر دلاک
 ' مدنک ید ندششاش دن رز وا ها تقوا ٩
 ۰ مدمولا هب ورک 3

 ره كجولبدبا هنبدنک دباب وب یلع رکم
 رکم ۰ شعبا رولیهدیا تمذ بریت ندیییعآ ع وت
 هدلاح یکیدشو د قاز و! ندن--هلکوس نجوچ راع
 كتعنشع كرابهو سدعم لوا قرهلوا تباث هد ۱

 هر زواقلواقاو-ثراقهنفراصكنلغوانالوایسهرع
 یهدنفح د هلیلاسرا رلقلج رخ هرص هرآ ندرت ا

 ۰ شفا هدکلیا هظفاح ید قس هصوضخح تب
 كغجوج هک شعا راو بسر هعشج هدنعا لشا ۱

 یت اهجورب جد یبسوا ۰ شبا رابجا نت دعاہم

 ۰ رلب دلیا هاکح

 4 ید ی | کلن هر اکح ۷

 حس هیق كن هاکح یدنفا ( ح ( هيلا یوم



ag 
  4ها لاصو یورادو ند لیدبت هضرحرپ

 ع ناار ۰ نح راعیچ سس ج هنسلدا تا و

 ء ۳ ول واع و ىل كامز 5 شا او یی هجرد رب

  *رک ویادوس و قثع نونج نکلاب و یفیدلوا
 1 .موع ییکح ودنا شش مک | ىلج ڭم لد هونح

 ۳ ها را هلو هل ران ول كردبا ما سد د یاها

 سک ره یع افدنا تکان زوس ا بوش

 8 1 شرک 0 > صوص# لمارب

 ٣ مد یراتمج م ؟ی د هلکی د ردق هارون كهاکح
3 

3 e ی هوس هنر وب e CRد  
 ۰ بج وم یسشوب دد هسا



 ا ۷ و

 ندنغج هیعار bı یفوقو است واک ۱

 و هسیار ول وب هاو یوم ها ا ]
 كب تحل ییددل وا ق اتم یربن د هن سرب 0 3

 هلتعفاوم و اضر یماعضنا ید كنيلع هبیدوخو 6
iOS 

 یهج نالو تفد ناناش هلیمها لاک كهتسه

 یتا ود اکا كنیلعو یتنکرح وب كرد هکر دوش ]
 1 زوک رب «دنحما یوک كج هر وک هلا ببیعا رظذ 1

 د الوط ندن رد راحو تأر>حو و نم وب 3

 یح ۰ نلر وک مال ناسلرب ندا بیعت ییرلپ
UEلس یی راودل وا كن ریو 5 ید ین انان یس  

 یسطاعت كتلو هدننايم هم داو قشاع ی طکدابا ۰ ۱

 عشب ہللا فازعا یفیدلوا یشرب موزللا یا "
 یب هبنرم كوصلا كنانسح ۰ ررایوسزوسرپ

 ا ینیدلوا عات را وجوا هرزوایلوا ۲
 مولوا هم به درد رو ید تاذ نانل یا ۳



 هک ۲۰
 ئاوا ترابع ی )اص و در ا رد یک

 هدرب ره یر نسح كناود نالب رب و هرزوا

 نالیدا هد هلئسم و هله جو یییدلوا شادنا هب رج

 ۰ روللوا هدهاشم یس هنسح تاران ید هدنسه رګ

 تاچ ۰ رالب وط سيدن ڪڪ شاول شاوي زف
 نیبم ند كرد قحا ۰ رولوا لتا یخد هما ورب
  كنهیعم ر لوصا ماطرب یسادنها هلبا مالسا
 لوصاو هتسلا یک ال تولوا ط ون هتسارحا

 هنم و و یدنیفب دلو! تموکع ناک

a eهد ب وش ود  eا  

Eنیت لنا هرکص نار >|  

 7 مه ر

 ماعا ىجا و عام رم ا وک ر رگ

 قرا ۰ ا كالعو هنعفوم هطداص
 صاح 8 ردنا صر < زە راد وع رهن روا ےک

kar ae | E 
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PO DN 

 ی

 0 ۳۹بویسب

 یا ۷ ۳۹ ۶ ۲

 2 اوت هم ی تا ۲ ۸ ۳ زن

 اے ج د 9 تی جی زر

۳۳۳۳ APOIO 

 8 0 یا
 1 شا 0 و فرم یقتعیعح 2

 هشنا یغا كف ی یسع نوک ر تاهت

 هدنح وا یش ابنتشاع زف ۰ راردیاراضح او باج
 روشفا هنس هرهج زانو قلا هجن روک

 قر هبال وط یتتربسغ هجالوا هلبا مست ر ج روق
 ىب رللا ك بلع ۰ رروتوا هدد ا یعات را_ةلاق

 قح هل عاد ندرت اقا یدوحو تولا هش رالآ

 دکع وا هلیا ناخ نالوا كان ءزر هد هبت رح
 سسح كشرس اقا ندنرزوک یکیاو هغمالفوق

 هغد: یی رللا هليا قاطبالام مات سا و قایتشا و

 را ا رالخاا هجر لو' خد لع ۰ رالشاب

 هلهحو 7 یی رلتورد ںارط ضا ران ال وا ساعات

 ۰ رزوتلاشو شان ندنزوک تويم دا نیکسق
 هدتسل و نالوا یارطضا رب و زد ا روا

 هرارف وب ۰ ردیا وو ج وزن یزد ىلع



۱ 3 
 -  شلیا دات تعا یتلیاپ

 E وص یرللک رود 3 الو رغج رگ ۹ تب

 ج

 1 را هد 0 د امو ردب ی زدی داو

صوت یب رال ون هراز هاون
 و a سلا رلشانا ها 

 هلته یرلو دنل وب رم ف زوھ نداحرد كش

ل !یلعلرد» | ندج لنکا یرهناخ یزد
 روال ه

 ۰ راشابا عنم

 مورخ ید ندنانالع لال قسشاع رب هل وب
 ی ام یا یاس کی نيالا
 . ییدلوا شلش الکا ندی الد تل راع * زولب هدنا

 فعشا ندمول وا نوا قشاع هدلاح ون هلهج و

 یدوحو هنعات ولو 1 د ٠ رق ندنتچ هیلاق هراچ رب

 "ئر راخص هب ۵ طل كشا و رد امو رد ۳ رر

 ینتععو تفع 2 هست ره تن رارو .یدنک و قتیدلوا

 داق كن هناد ره تعص وب یک یراکدلسپ ۳3

 یی راک دلیا ےکح هلدن داهش 1 طیضخید وحو ید

 هکن وچ . روسشتواح یراکنا هدالرلنا هجر وک, ,
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 .بویلدیا یطاعت دحاو قرح هدلاع ینیدلو ع را 1

 توو هلبا توک رپ ىلتجاو سهدمو یرد

 ۰ شعا رولیروک
 رب ۰ شها)اقخدهد هجرد وش نایلح و طف

 بلک جاودزا رب + لع .هلبا یخ ورا ید
 ی هشد تد اب نالوا هدارآ لع هد نولیدیآ

 لو یسد یدنک لعرک | ر هل سع ا ضرع

 رضاح هلوبف شد كایلع يدك تا فا

 تعفا ومهد دص وصح و راهیطبص و نایعرد یعادلوا

 ه رکص ندک دليا ناسا ین راک ج هدا تنواعم و

 3 آخ متن ا هناشت دیا زود عقول ا ب > كاع

 بولو ی رادجرد یدیمونو ساب رق هش رزوا
 ۰ شم ننتسدنک و شا هدر یتا دنوانامه

 22 لع نامز هر ره رو هرکص ندهعق و ون

  ندیاراشدن هتیدوجو ندنکروب هسیارر وک
 ر دبد رت رت رح یس۔اصعا ره كنندوحو للاخ

 بولیعس هرکص ندقدلوا روم سوم كر هل رسک یمنو



e 
 ا كحوک لاو ندیا قاع هلی اک یا ا

 ناکوط قوا ندش دن و قیودتر ظذ ردو هن هڪ راو ۱

 دغو لغ هنو اهل هبطرط ناینسرخ
 [ ظن هب ران داهش ها دنک و مو هنا مع قروه وا یر

 ا اا ر :دنفرط تدم یا کس وشا

 هدنت كنم رکیذکب ؛یرلفاد ود كوفح وح دوخا و

 ۱ و كالع ند لاح رهاظ ت ویلو شد

 هد ۀسل دب ار ول هل دنا »یا دلوا قع الض

 رام علف ناار ڪم ندنل نواک و هدتس ھو

 قصا تولوا هدنات یتهاک رک ید كدحوح

 ندیا هیصوت یار اک مهر كنصعو تفع نواق

 وو دم لد شلاح دداا تلا یناا نءاکح ا

 ۰ یدیا یرلمولعف انن كل هیطیض رفن يدا

 یال كعشع ناظلتمم هدزز وا رو + ا هدک

 یکلوا دگدروک ی یع رف هک ش شمراو هیهجرد رپ
 هریک لمل و یک وس هس دجر . دلح ی

 تاقالم هجرلتعاس «دنسارا یسکیاو ر لاق ها

e U a E 
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 كتب یک دنس هجرد نونج ۍکیدلیا ادیب هدنفح
 لاج نفف وة دالا قو كم حوح هد ۳

 هب وک رک ۱ ۰ یدیا یبهنادرم ریهرپ و یمهنایانج
 هلا التسرب توهش كردیح یربندنوک یکیدلک

 هاع>۱ یدىا هسر وک ییشدلوا مر ار و 7

 5 ئیدی ما هب لیه هیج وح هک ىدا برف ك 4

 دزن_رهصع و نفع هد انزل كن وک نغحررم هک وح

 رادم کد 2 او تاک س وان ی ۰ نداد

 * ید شمال و 2 چ یک ین یو ر ی

 هحرد هن تفع ردو هن ا ىع هم ءا

 کما لک د ساب لر علام كغ وج ند ۶ دنرا

 ۰ یدیارولوا بجوع ییقرت هدنساد وسو قشع
 یعورش هب هةشاعم لرفو یدورو ه وک كنيلع

 زق یی شايار ورم نامز ردة یآ کس ندنرزوا
 ی زکس هناک * هجرد ول كن وه و ی اخ وف

MSDیک هدنمار رو <  



 دا
 ملساو ضرع ید یدو و یک اا رس او

 رافاا قفع نوناق الطم كالع هدلاح یكىدلنا

 قلمحوسح نس 2 هدف قر هل وا یار دعا و

 ۰ ردا ناسا رب ید تنج ر هل ون ۱ كسر وسدنا

 هل وب یکفیلکت نالوا ترابع ندشعت مکلکک را ےب

 ا را شو ارگ هایم لوا
 هلعهشع تنح یدعش نس اما ۰ ردعنام تبلا لتفع

 هدا هزوک ینلراکادو ر وب ردق هن نوجما من

 یس رم هد هذعرب ۰ كس مدنا هن زاوم کد دنا ول

 نوعا نوهش نیکس قح هقیفدرب هک لام>ا هسلوا
 ۱ هتسلا ن ۰ یدار ولس ٿم هناح یکفیلک تو تنس

 یا هدافتسا نداتهذ *یاشنرپ رف لهاحرب

 كح هدنا زب وج
 ندرل یا زدو

 یک ون 2 مد

 نوت نوت كس هدلاح کیدتا ایح ن ندفیلاکژ

 د نکىدد < ۰ ردمزال تاکلک یا تاشو ی وت

ee۰  

 E E كالع |,

 یلع دره ) + نا 3 یکنردیا ن طظ رد. ۳

arr FRE ۳ 8 یو ی شم تی SN GS Sr تار 
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 بو
 ی 2 دا تجرم ید هلن یاد

 ندک ردامو ردپ زب " لو" مسه مو ی

 كسمیا جیم هلتر وصو یس هش رزو ا مما نیعلدلا

 ۰ رک رسم و صاوب م ادن( شههتتسداآ

 زرواوا هد رواو رات اکس تح هع شد ندودل وا

 رابعا هعشعو راسو ندک ابا ندک انا یرارسآ

 زا و ناسا هرو هد » زردا مک ند هلجج نالوا

 هز وک نواعم ځد هير وما هشم قح رار هلکمک

 ۰ را کا

 رو کلا یرهناد رغ تورم و ش كر هیطیض
 تاش ند هداعآا ق وف ندش یرلکدروک هدنعشع

 هر وص ندیلع هدا وب ۰ رد-اکد ینشرپ هعیا

 اد هغج وج هيلع ءان و كتل بن اپ یراکدلک

 ا صا هل هسلوا یلخد هد كع یراکدلبا

 ا لا ر تنم ییز هو و کی
 هللاعو یلاع لکد یتلکوک رکلا كنیاعرو هکنوج



Eu 
 عود ید ید هلتمح یدل وا ندنناش کت ا

 نیکسن هلبا هنيا *هلاصم یویعهدا مهد هلبا دراب
 ااو غ 1 د هناا تیک هزار

 ند غل درآو هب هحرد كح هيم هدا لوو تعصل

 ريح راه یطیص عل دلو ا رص هدنراز ج وچ

 ۰ ررر و

 هیطبض ناینس رخ رفن یکی روک ذم هس رژوا سالا

aهدارو اهدر یبس 2  

 < كسرواوااف rt رروک ۰ ملل هیمروک

 نکل ۰ زسبا ق روق یزد لتا دیدهت
 هدنرلو دراو هن رزوااهدزار ۰ رز مهل وا قفوم

 E اڀ ندرگلم ني لع تپ مس ! یاو» : ۰9

 3 کدر وک اکی ل ل * کسر وتس ی مه ٤
 ر

 ر ويشفلاقەتعنا ٤ مس هد n اتتساو رات

 هد ماناو كلب اعط توش طف * كس

 e اد ندنراز یی ىلع یب ر هک رلت ولی
 هد 3 ار نوک ج! دو دعا هک هسنارول وا كحهدا

EREنالوبوقو ندنفرط هیر لها هک روتلوا تیاور و ی ی  

 مود ۲ لو ` 1 ادیب ۱ ۳ « س ۳ 7

 3 رج توش تو

 1 ۱ ۲ 5 ak ۳و ۸
 و وک را 24 aL ا
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 ۳۳۹ دوو منا اف

 ی ی

 ا کا ویو وو اا و ا

۷ ۶ 
 دالا قوا یخ لعد هداسلا قوف تی

 یسهج رت كدیلع هسیا یسراو هب هجرد نالیئد

 - رولوا یسهرع یک از نالوا ندنسا طتفع
 ۰ رالشاب هقمام هل را ندتعقوم هطداص. و

 یک لوک قهراراص یک یمولاب هدر وک ی لع
 قلارار ۰ ررتسوک یاب هدزف ید یرالاح قلوص
 هلا لع بوراك هد هنو رد كنعو وم هطداص و

 ل_ءلخ ید لاحو و رولو نسج رد كعشالاح

 9 راسآ کد رس

6 

 : رروآ یه هدر ولبحا ندر غد كءل اما

 هاش AE هرک رت

 ردح ۰ نر وک هسک ی هعیفد رب ج ییددلاق

 یسکیا ندرقت ترد جوا نانلوب هدنتلا یسادناموق

 هک زر دنا تداهش هعلح هدلاح یمددا وا ناینیسرخ

 قب ع شف 1 ناللو هدعالراب هد: اک رکج كو
 هدنششد كمرب دل ولع هدتفور مه لک ياد وسو

 نکل ۰ ردهدقشلاح هتنیکسو افطا اعاد نویو
 كالع ڭىزێسوك هدرا رز ما هدرق رب ج



> ۱۰ 

 ۰ ر ولک هن و

 بساتمتیاغ ناب رع-ازارب یل وي نوژوا ىلع
 قجوج ر كزأت ىلزود روک یللید یلتاط مادنالا

 هنار اکو یسلوا ند اک داز هدنتاذ دحو ند: دلوا

 نس هعقاو تالعاعم ید یس هلو شمر وک هر رر

 نسح رد ووا هللخ نکا اهداف ر
 تیر ه دنعح یدنک سک ره هک ردنا شرفا

 ۰ رلیا ادم هداعا قوف صوص

 تبګر ه دند> لع كك هلب وب هتشدا

 یس هناخهد رص یکی دطاادر هداءعلا قود صوص

 هدنقح ردح جد ناک و کیدلبا تراز

 تبحر هح هعسا اهد ندنس دص وص تی كفلخ

 ۰ رالشاب کیا ادب نالیمو

 جد كالخ و ندشتلالد لضم تعیبط

 هب ىلع كرف ےک هلهجو یفیدنشالک | ندناور
 باج یررقر قلا كفج وج ی ا4۱٥ كلبا نالوا

 : هکص تودنا تأ ندنسانت و س> ردق كح هدیا



> 
 هیطبض ن واک هدیهتس رک رار دلا یفیدسل وآ
 تەدخ قرەلوا ةيطبض یددنک طقف ۰ ر ولی زاب

 ۰ شعالکد ندرلهدآ شاداراب نونا افا

 دسمرمع موص هس هدوم یبا مور نامز یکیدلک
 یتیدلوا شلشالک !یخد ندنسلوا شاک هدسنحا

 یشرب ندنناکداز هعدلوا كنتکلم یسدنک هلهج و

 ۰ شعیا

 هباکسح هلب وش د يدور وتر وص تح
 ییدلناتافو یسهدلاو كنياع » : هکراردیا

 دنفالخ یرطاخ كنسهج وز قالب هجون یردب نامز

 طتسع قج وج هراعب و شعر و یدیا لهأت نابه
 یراقرب همش ندهدااو ییندغوط ندنجر دسار

 رد *هنایسشآ ندنغیدل وا شماههدیا لمحت هکمر وک

 "لدیغ» رګ یتسیدنک هدشلوا ر وب هکرت یر دامو
 نوا كلا برف هدشحما یسهدنک ارب ربازح

 €< هب ار ول

 یاشا هد اتر وص ره تفو زار قج وج و

 (ت) زارحالاب یس هبتر قایشاب نوا هدعب هلتمدخ
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 ۰ رواق ىلع مهتمرب هدهتروا رایذلوا شبا ایا

 ر وذ ١ ىب ىلع اباب انا رک و زق رک امقاو
 2 مەديا لوو یرذصعو ن هده سلا رار وب روک

Sh E La ly i 

 رواوا هلل وا كاباع هسیارولک مزال ك هرس وک

 هداوب وب و یسماقیا كرت یر ییالوط ندبیسرپ لوا
 مزل یر و سک و ڪڪ جد هعلا وم لوس ك

 ۰ رولک
 هد دن ر ذوا قا رب نارا هحفدترآ هل ول هتشلا

 یکشاک طوو ° مدتىا هکد تا قیمت یگ اعیف دت

 شااق قاب هدعاهنا ی لع ۰ مدنا هلوا شماقیا
 ندهاتک | هنمافح كن هلئسم هکنوح ۰ مدنا هوا

 كردا تعذ هربت نو نوش ید ىلع هرکص
 كناسنا هک یدلاق تیمولظم یبآ رب یاب هد هتروا

 نو ساب ندنرازوک ایز | قشع صوص او

 ۰ ردقوب مدمش هنکح

 ندسهلح لیا مور ر لتصا نع يلع و مدنفا

 هدنشاب یعرکب مدقه ردق هنس قلا ندو بولوا



 ب ۱۳ ۱ 1

 رب ۲ دف درد اع ءرد
 هدنما نارطضا شا ار ردق نر هد يلع ه راک#

 1 نوسان در هد هرا وا طعو . ردهدعل وا بابک

 كنا یزمرف زب ۰ روسیفروف ۰ رویم هلک ا رپ

 ۰ و نگر دو هکنوح ۰ ۰ زر ویه. دا لاصبا ۸ او

 ۰ هدر ر ااص نوا مر فوت ۰ قزوا و
 هر رگ ا یدل روی رار

 رربدشواق هر لع ییددل و | قاتشم دریا تج م

 ه- هکساب 9 اوا شهربآ نددالوا و 7 هیسلا

 و و نا ول کت وج ۰ رولوا شةر داد دالوا رب

 4 ۰ زراقروق ةد ردن اله د رغح > هراڪب هسلا

 نوت توام 7 ندودلا یاو جوب

 OA ا ا :یالزف ك ۱

 ۳ یدلبا ت تقاضا تاتا هاب هدنعسع و

 ناب نوجمآ قع رع هندزب قتشاع رف ینا یم
 یهفطو ندبا قلعت هغلناسدا هلل رلعبا تعواوم



 گم
 یقردلوا ینارقت كنبدرلره زجر هک لاقحا

DPکروز عور یس دارا ر کت يها € لع  

 E ید یب ؛راروک توا وو هم و ا هک دید

 ی هاو و دورو یو ا هناعس

 2 وا وصم کم

 روطر راو ندقدالکا ی داو هسچ ر او

 ۰ مدرب وج هن رطیمانا و یس ا ایز وا لا دنا عطسه

 رارلد وس یدرهل ق ر هب همطرص هدرلنا اواو

 کب ینرلق دلوا هد فلاح رکف هلیرا هضوو روطو

 شار و اق هل وب هد سادن | راز دن ا بارشا

 نوح یی رب ناشواص هدتوخارپ ر 8 ےک ندیا

 هد رال ھج دن ول ۵ دتعژا وم تروص NF یانو

 ف اشر افلطم ی ك دیدم, و ل ولردرب

 ۰ مدیارولوب هدن راظتنا یراکج هرو باوج -
 هج ر CE ادا هدرانا هطنص "

 ۱ ۱ : یدلیا
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 ډک ۱۱ ۴ ۱

 یتا < یلع » وروالک | مارم مطقتبل هنبرچ
 دتسک و ک ینلا هدنرارکترهو كرد ا رارکت هءفد كسب

 یعب هبسنلاب هتسیدنک یی ىلع هلئروص ی
 یکی دنیا كع د » کیا 2 » ملع می

 ررتس وک ینفرط کد یو قره یدک
 7 هجرت هلت روصوش یتنادافا كرف هیطبض ۰ یدیا

 اع یب ۰ یدردنوک هللا هبارو یزس و
 الاح یب ملع . یدردنوک نوا قمردشواق

 ندش هدیلع یک مکیدوس ی نب ۰ روس
 ها رط ىلا مور ىلع ۰ نموس یسهعشد
 لع تن ۰ مدسلاق هدارو نی ۰ یدک هدتکلع

 ۰ نوسردن وک ب۶ ب مدنوا .ڪردل وک

 لتونام اغوا نالوا یس ادوسو قشع راکداب لاراع

 ۰ یدسهروک یتسابب هدلاح یکیدویب هد ! |! اب
 ` هتغاحوف كيلع ییدالوا مهدک ۰ یدمهناط

 ند ديفا هسدار ولواهن هنع شعهزلا ناما . عەتا

 «' رولوا



$ 
 اوا ردشملا

 . هد نلغوا ی هدنشاب ترد ! روادروک تبع كود رب

 اک رافا هرزوا قلوا نر اکدان كاد
 ردق وب دک ۰ روشل وا ءدهاشم ییدهکربسا

 نارا ی راک دد ىلع وا ییراقرب نالوا قع

 ر قکكلعو ا 8 هد تولوا لصد

 هنسسکیا رخت یرلنول كنساناب كنان ارا رب

 ندنسمراو هنالسمر كن رزق ن ال وا ناینسرخ

 هد هسلامدتسل كمربو سالم تدشو تدح- ییالوط

 ریت كردامور دب ار ز ۰ ی دیا لطاب مظ وب

 e هدکیدلبا قیفدت قیعو ضل رع ین رار وط

 هزف رب سکعلاب كرهسیم هز وک را ار راد هتدح هل دش

 تراشایٍو هلب راز وک هلن راشاقو ندنرلو دواب اکب

 ندن رام س وک يرلتروص فمات و فسأت كردما
 یب راودلوا قات روا هنن ارطضا لرو جد كرلت وب

 ج هبسلیعت اع يحشد هدلاح واو مدالک |

 ۱ ۰ مدمهلوپ مئام رب

 ھن زج ید زو تدم عيدن وب هد هطلاطموش ن
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 5 نه i ا + 0 ۳ وب و ® ۴

 و و ۱ ۱ و ٩

 اره نامه ید ییمات » يلع « و ۱

 ند ھا کجا ى اوو رد اداب هد هز دن

 ۰ یدیا رتسوک جد ینکیدلیا دا هلدقن رپ نالک
 ۱ هم ان وب و ۳ دلا هات « ىلع »

 هد روطل ر راد هنا وای 1 هنس هحرابط

 قراترا هداز اهد 2 رؤ ؟ راهراما قو جر

 نوا یا هجرت رفا هد

 ۰ مدالشاب هلاخسا ی هیطیص
 شا موا: د هج هیطبط لسم اند رکھ:

 نانا د دنسان لع ی.هسج وو كوو فا رح

 هدندناح قکلع بویلوا هد هر رج طقفو یشدلوا

 مو ید یو بک راو نیکو یک رو
 ۰ یافت لک ؟ ودنا شاوا لصاح ندیلع

 هده ڭجەدىا عانفا یی اما یدنالک |

 نیکسد یھا م ن دنا داوا شاعر و تاحاضدا

 اهدرلوا ص یکن er سکعااب نوسر وطهلب وش كعا

 ۰ یدلوا باس هتعافنا

 هدیواوا لص یزو وب 1 ردیک لعوب اک



۱ ۸ 
 2 ۰ ید راح «فیم#ا طب و
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 ا واردرب فا رو ا كب رر

 یساوا شااق لوط كنءراسهب وب هدشاب چک هب ویو
 هجقدر دتر آ یقارع ید ت اروصق یپ ؟ احا

 ۰ مداواروبحم هنیفک حاضیتسا تیاهن قر یدنرآ
 ندرا هیطبض نا و رمطاح ندهدلب ناسا

 ۵۵۵ رب ۲ ےس وا ِ ردم هدرخآ راد خصل

 هدار وب هک دش نیر و هعکازوا هدتول وا

 لایعتسایزب یردامورد هد گی دید 4 ووا و وک :

 بیغ لاحر د ینی رات راطشو قوش یکتام ز یراکدلیا
 هکم هلک هک و هکعهزنن قرال وص یک لوک و ردنا

 ۱ اذ هنر زوا ل وس نالوا داریا ۰ رایدالشاب

 مه هل یلاح یسایاب یمانا جد نیاک نال وب قل وص

 ین راسج ی ۳ رلنا هروب قا ۰. یدشساوا لاح

 ۱ کیدلبوسززوم ق قرجر هګور ًاباوح كر هیکیا بیع

e ars Ai a در 

۶ 
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 یدمهدیا یارصنا ندتبمها ۱

 راوطا هجن هد هدأ ریپ کر فرحر نیسلک

 قج هلیراص هزت ووقجهبالعاجوف یزیانو هنانوتم
 نراشا یا 4 ها هنا رکشتم عاضوا هددحرد

 ۰ یدیارید «زکروب را دا یر ویو هک ور كردبا
 یسهراب رکج 9۳ رب ته امت قد روت وا ۳ دریک

 اهدنافكم . نددالوا هد دنع ادعام ندعل وا یدال وا

 زور نساو ندنسمءزت هب رزوا یهیدنل وب سدعم
 . ند رللا یئعوا نالو ام ولعم ندنسمهکربسا ندراراک
 هک یدرید وا یدثا و یدزوبتک هرعاب قر هت وسط

 ردو شلدا اینا كغ راق ندیسوبتسد مرو

 یدل و انابتسم ندتسهرهاط تر وص ینییدلوا نون

 قج٦ دنشاب یکیا یرکی رب ییرکب نیلک جک
 كلام هال زوک لا لزوک هراق كشاف هراف ۰ یداراو

 یرافدن وب لزوک لا كنارعش لوس لا ءدلام یرکی رسا

 قیچاق تیاف تنیزکی ربا و و
 هبرط ضمك تر و ییح ! تیاغ كم دوو و



۱ > 
 مزال لوک هل افت اب هدر ند: ور وک هدا

 ا نوا ما ار وصف دکار نالک
 ۱ ۰ قدالشاب هتراز ی هناخ

 قلوا بغ هدنحما ی رههلاط کد قا

 نامه هل سام قعلو اباصو كحوک هدنسهبنرح
 یسلاها كلعو نانل و مورخ ندهد راوم ولرد ره

 ! وهاب > و رردبا اشاع هلبا رفتسا رظذر یزپ
 دما اغ! عا راو رامذآ فع هد داند

 رول وب « نح هرکب مه هزب یاو لاح ۰ نکا
 هلبرلناش و لاح یدنک هن یترافدنل و هدنارغتسا

 ۰ ىدا راق ورک ندکعیا ماذا

 هرکص ندکدلیا ت راز یهناخره هلیسهرص

 اار هجراتخا E 5 اجرا تب ول تاهد

 ردو هدنشان ترد و ندٌبلک هدر هلا ااو

 ٠ ھلن :ک وا وق قلخ ایلماف نرابع ندعحوح كکرا رب

 نمیدلیابرقت هبهلاخوب ۰ یدبا راروتل وب رظتنم هز
 ۱ هلن ون ر دید نیساک نامژ

 رظد كرب حبه یس; رح اتد اعو یسم سوگ راشالن
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 دنچ یک :دننیعم هلیسشابنوا هیطض رب یوک ول
 نزاع شام وا ندنع دنآوب هدنس هرادا ك هب طض رفع

 هن رف یا ها یدو رو هب روا , كجو اهد

 یدک هم رب هن هعقور نوعا
 ۰ ردم واعع

 رولاو هدرب هد ر صو صحا ىلع بولوا لوس

 هیرق ندنمشدلوب شاک هدلاح یفیدلوا لص وصخ
 دعو و رب قوپسح ات یل شما اداع مد ور و :e لم :

 3 یدلدبا قلب هرز وا قلوا

Eهدا ز 11 دیس رڪ رار قلح هب رد وب  

 سا نیامد نالوا فصتم هلک لماح 3

 هژامعتسایرب قلح هد ردنا قانا ةن رو یصاح ۱

 ۰ رل دلا زاب یر کما! رشت نب راهناخ بوش وو
 ییدت یتردق كنولب وک ۰ كل رک هنهناخرپ الوا

 ۰ كدر ف اعر و تررع هد همت ن

 ند راكد هرب I قلخ فر سست نکل
 رطتم هرم !رشاو و ی٥ e یکر و
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 4 شروص یجنر كە كح 4

 ییکیدلنا تد وع ند اس یرلهطا کد قا

 ۰ دا هناکح ی یس هعف او

 د ا ر دم را زج 8 ار ےس رواو

 هنخرج لنمروپاو نددمراو زونسه هک ر لا فده
 تک رح لیدبت هل ءاوا ضراع قلاطعس ۵ ص صد

 یسدنک كنه رمغص هر رح ر ما ) چر ( لر ددا

 هي * لدر ڪڪ هنن اول نالوا كحوحوسک یک

 ید یوک پک ب نالوا ماسب ها تندر زج
 ایلاقسات هسلا سهدور و بولوا عهاو هدنزز وا كناعل

 ی رم د یخ __ ا یدا صا هن ا

 د كة هطا و یک یلغا هلدیفس رح ریارج
aكىو  eهلصفت ا  

 ۰ رد ول حایتحا

9 ۱ a 



 او
7 

۱ 
۳/3 
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 ران دلب لاک | نب راکتسک | كلهن اکح ادعامندک ت لیا

 ردنا یدا تد یک ینددلوا تبارغ ردن تیارع

 ید یسکیارب ندابحا هرزوا قلوا فداصت
 قلعت هتداعسرد ق> قر دنلوب شعلا ی هباکح وب

 كن ەباکح وب و راد دلبا لاک ارلنا هد نس هک اخ ندىآ

 ۰ رب دنا هلاوح هب هعاضر £ ررح و هد سلا رلک

 چک وڌولا 2 یی مه یجنرب كن هیاکسح
 ریست ه4-هحولوا نسا نوا ینیدلوا هباکح
 تبب "اسداو كتکر < قطا هتدناسدا نوناق ۰ مدلبا

 ءار تعلم نالک هلل روک ارك | هن دلع ۳۷

 ی اا - نه ءازخا » و یت اجرد

 شلدبار وصت لزوک كي ندنفرط تحصم يڪ بط
 خج هللا تذل مه ندن۔هعلاطم هلتهج یتئدلوا

 هدنا قاب یینج هنسأ و نربعرب لوب كم ہد ےھو

 ۰ مروليب



Eمو ها حرر  

 ا

 3 .یحرکس یرکب كنناضەر یسهتس ۱۳۹۲ وشا

* 

 هدکعک | كر هنلب وس زوس ندیداو ره و شعالب وط

 . ز ونه ندنتحایبس ی)هطارکد قآ ۰ دیش و

x 

 ۳ ااو رکدالبا عورش ھت کد وش یس  شلک
 یاس هجر در نالوا موا ءو ق داصتم هعسدنک
 نیش هدنشآ تاب حا هک وبلا ۰ یدلنا هناکح
 اهد تاذ کار شل و هدهروکذ م ربارج هدراتف و

 . یقیدصتیملا یوم هلتهجیراکدلی یب هلتسبواوا



 عوق ولا حک ا ۰
e,بام , رگیدیل هحولرم- <ر  

 ساچمه / 4

 هعود 2 3

 ر د شک اب ۵ یر فمطم رانا قو قرهلوا ی

 لوبناتسا

 ی
2 3 

e 1هبش د كرر یرشو عبط ر رارکت للاسر  

 ۶ ردستحالصر صوص ۱
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 تعجام هرییدن لو-ص ألا نوا قلوا ما رم لبان

 یدلواذرفمیهدئاف رب كلمات ردقوب هدلاح یکیدلبا

 ینامرح ادبآ كس دن ڪک یخد ریدت كو صوت و

 .یدلبا جاتنا یی رالوا لما لئان كلراتعوحو
 ۰ قو قاد راراو موسوا) هرکرب ناسا هک شبا
 ٠ نوسدد (یما كهللا مولوا
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 ندقجالب نس مزولی هرانروف لصن نس قاب » نامز

 یجیاقی واوارب مکیدای یدنک ن, ۰ كسردبا تافو

 ۰ زرب ریدشا هب یعاشا یس ۰ مرب رغاح یتیداق
 هنا كنوبات ۰ رازلک هزعاب بوفروق ران الف رلقنالخ
 هکلروکی نس .زربرتتاب بوپاب كبب رب لو ردق ناسنا
 ییهزانسچ رافاشوا ۰ ۰ زرالفاص هر رب یلصاح هن الف
 كفيدنواقیالخرب یداع هل وا نس ۰زرروئوک بولا

 مشدالعاص نس ەرکص .رل موک هلک دونات نس نوا

 شعد « مرب روتوک هاب كنيفدص بوراقیچ ندرپ
 شعرو ڪڪ نیم كب جد هللعع و هلیح وب و

 كن هم قعاب "ییش ره زغجرف ییلاوز ندنفدلوا

 ۰ یدیارولپ یعب دنو اهل
 فاص هنس هک لپعا تود ه هیهلا تلادسع نکل

 نکا هرات يکيا لک یسرب ج ندنرللا قدص هلا

 ینیرایدنک سک رھ هکنوچ ۰یدلک ندنرللا یکویب لا
 ےکر لنا ! رلنوسروطهدیا سایق رلبدحا ناج یادق

 ۰ یدیا رویدبا افصو قوذ هللا رارف هبهررولی
 یراقویییدلوا ماخ ہجیالک شبا قوج لا ندنلا



 ۲ یاد
BEخرولوس ن یدص ۰ التاب الناح هتشد  

 دک دیدا < روڊ دنا ترف ند نس ا ف قدص

 رفجرف یللاوز تیاهن " رالچاق بوترا ییضغ كناشاب
 تواک هفاصتا هکناص ۰ کیا هک تولا

 :: یدماروفار یب زراف

 ۳۳ OE ڈاک

 ار یفلعبوخ یوو ۲» بولوقوص هتناب نکن
 لوترود ندالب وش ۰ رب و زّوس رب اکب لکد هب یدنفا

 اضفاو « ردهدلا مد قمرات روف یس نادشنا كیاشار

 قیلکت هد هسي د ار دبا تینما یخدرق هتککج هلیب هراتروق
 رد شب ندسکلوا نوا ینشیدنک كعا لو
 «یدنا راک ندنلا لوف ندنغب دا وا

 ردنا تنما ید زف هنکح هلب هراتروق یزفاعقاو »
 هک رب :I یدنا هل واتوا ۰ درا شکد

 ژردبا لوبق ینیلکن رکآ ةد بوکچ هرانکر  یرق هج
 ._ یک هلب اراق هش ندقانوق یتسبدنک فسا

 نس ۰ هلوا شم قنرا » نق هدبوب هوس
 یکدید « كسروا ارا لصق یب هرکص نادنو



IIT hag و ار VET 
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 نکل وراره نره هد « شعا یبنعغ كهللا هل
 ِ یدلاق یدشاشس

 هب قدص رک هت رزوا لاح هناکح كنج اذه عم

 ۰ یدیجآ یکروب هلسیس هدابز ك هفاص هنیس رکو
 هدو كب راب دش رازبج مکیدرتسوک هز هراس ۳

 .شماروبوس اه نیقدصزفجرف رکم ۰ شبا
 ه قدص یسیدنک ممطلا هاو ۰ مدیا هلوا شایبرکا

 تجف لاو ! او هلو هاو مکا شط
 نامز ره هید « شکچ هدوهبب كي ییاذنعردقوا
 ۰ یدیا روئلفیح

 یو سل ردسق هن نوا فاص هندس ااب اعقاو
 هد بویلوا مارواردرپ هتسیدنک زفجرف ار ز :یدیاراو

 ردیف هوم هایسمس یدوجو هلبا یچماق
 هزوک سلوا هبا رولوا هن قئرا زق هرکص ندک و د

 یشرب کود » كردیا وزرا یعولوا هدهکلب و قراربدلا
 كسرویمهرودلوا نوعت ۰ كسيلمرودلوا !راتخالکد
 كکانکب هدردقلح ءرودلوا بوغوب ف یراق رب كنس

 میلست کس هکنوچ ۰ رودلوا رودلوا ۰ ٍردیفو
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 روس هغلا نب نوجا قاتروف ,هلفورت مب ندنرور
 یی هدنابي نکل مدا باتس > یکج هدا

 لک ددیعب ندلاعحا ارز * یدیا مرا قعادلا ید

 كنسدنک بولو ینالغو اردا ردیا لصن نف هک یدیا
 يا مالعا یتفیدلوا شماعا تاقۋ

 یهدنسوخ راق لغانوق هن رزوا هعلاظموب در هنا

 لرسیلاوحا هی و ۰ مدنالرمطاج یرازم هدعارارم
 هک اوبا ار جالا هلهجو یکیدل كنعلخ قانوف نوتب و
 هاش . رد ۳ ب رلب دنک یدنک طرف ےھ لر الع وا م

 0 ببس نب
 ارز + ا تحاح  هغمروص یشر ن دن قرا

 ندنالاح مکیدست) هباکسحوپ رایش مغیدپاب و مکیدلب
 یم اکر کچ الاح قشع شنآ كنيفدص ۰ ردنرابع

 هباروآ هتسیا روش روک یسهر هعزوک ندنفبدلوا هدقذاح
 اضما ۰ کچیدیک رده

 دک ا
 هرکصندسفدوفوا نب وتکم لص موش تان هج اشاپ
 ! یاو یراق رفاک یاو » تولا هسایلا ییلا ص هرکرب
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 یس هسالاو هکوک هردنوف كن ررب ہک یدلک هلاحرت نوچ
 نرو کا هار ییزو هاون یدالشاب هغماع

 چا اسا ن هدنناک د یعس یار ه یسهر و دوتخا و

 نکا ررادشعص ایفا هنس هدفاروو ۰ ید رولاق

 هلزس یخد نیو ندشیذتیچ هنادم یرارجام
 قرهنا شب مرگ هش را هل ززوش ناتعبح ڻڌ رکن ڪا

 نانو دستش هنسدنک هلتیش هطاتاو زا و |

 هدقلارا نب ۰۰ ید مالا رات ید هتعجا رع
 هنسدنک هلشس ةطساو ودر تودیک ندنتلا لارب

 ۰ مدارردر و شورغ نوا شد

 یمدتسیا کوک یفجودج هراصبهلتروصو هتشیا
 هرلبا ذاع یکی دکحح هدفانوف 9 ۰ مدنا هر دع هره هتسلآ

 ندمزو مب ید نالغوا هسیدنا رد! تموم لص

 لکد نک توالت هح هل وا ,را کم الف یدروک

 ۰ یدیا رکا لو" < رلغیلک ت

 : مدنوشو درمددنرب هقشد هرکص ا اک

 تافوقترا » هدب وروب وط هنالغوا نکیدلباتافو كلرق
 ییددلواهدکم > مرکصندقدن ون وا یزف هند € یدتا



۰ 63 
 نس هک ردیاراکنا هلبوا دره .مردیا(راکنا ن
 ٠ ید ډ كب رولا م٣ قرالاقز > ندناس)

 | تس دما نوا .يکيدهل وس ندکرو ین ید رعلو رك ۱

  یدنکو قو كأ هلرزوس ٩اطر اهر طقف ,«مدتا

 ۱3 اد بنات و هی ۱ الم ا ۱
 هالو هرکصندناذآ ماشفا بو دع اقر نادنرازاب قیلاب

 هن روضجأل یدنفارار هلفاصدنس هج رعوط .مډاک

 ۰ نکیدبلوا نرو دار وک یه سنی ۰ م دعرح

 | ندمغدلا نواص مدنک هرکدام دلرتسهد ن

 2 مدیا ص ولخ ضرع هزم هل

 ع وفو مدعم ردو یا ید, ندنوب تاعوقو وب هتشیا

 نو | یتسلوا مار زس فرط تدعوا بولوا شلوب

 ۱ )ی دف ایا سا ی در دٌّشعص ردد هل یزف

 قداص و ید قد صو 4 قدیص هک وو

 شک هکلب هدنجکاتفسم یآ ید نب ارز ۰ نشا
 ۰ مهیا ارت یک روک هن رلردنک .انهد هزکب

 یک ود, هب قیص ننالغوا . رلذبع ا.لوف لکد نم

 ۱ ۴ خر ږدلاق یا یم دع وا ۰ ملک ی اجر نوحا
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 ردطوب ممهبقدص مکروب مب ۰ نوسلیهبدبا مست
 هد « رزعاریآ ندنآ ب را هسکج ,دزا هسشوف رازوکوا
 ۰ یدشود هک وا یدیک قسهجارف
 نوسروط هل وش كعا منعیرف یدص 2 نکسرید هن

 .یدبا ر دبا قیدصت هلبعضوو لاح سکملاب
 هش ۰ مدتارازکن یمغیلکت کیا راسج ندوق

 موسلوا » هن رر هدنکوا كنودقو ۰ یدهلوا لوق

 مزب ۰ یرما كهللا مولوا قو قلب ما راو
 زا هسردلوا ۰ ردهدتكصو هل رب رپ اعاد ز٤ اکروب

 « نوسلواوب زم زوس كوص هتشبا ۰ رلقجدیم هریآ

 ۰ یدیاراشمهتسیا كب وا ندنازوک یتیرب رب «رایدید
 یشللب ریآكران وب ۰ مداواعنامكر هیمهدیالمحم اک وب قرا

 ۰ یدلوا شاب رو
 دشهارا یب زرغآ يه نکیا رواک هدبلوب هلفاص هتبس

 یدعس هد هسرب و هللا » ۰ مدالشاب هکع اد دهن هد مه

 تاکی دریک كفسدت شبا مدل بچآ یا یا
 ۰ مدد « مدرو-اوا شهروک_ نامزوا یتوک

 لدسروربخ نس . ۰  مرونک هلی واقع و
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 ۱ .یدید « ردراو رح هکعا هطداص

 ۰ رالغا مطقن ال شمروتوا هد هشوکرب هسا قدص

  لیتف لرتفكرافصیفب دلوا شءروس یر ندحابصو
 ۰ یدیارونروک یکیذلک ندننورپ
 هل وش كمتسوک لوبف یور ۰. مدنا تعجا ر اکا

 هنس هنب تیام ۰ یدمرب و هلی باوج نوسروط
 كحهدب ادا ممر هتروصوت یزب نس !ماخ ماخ دیاص

 مب نس. ۰ لهلاق دا رمان دن زب وف ۰ هعا مه كل هسدا

 ندشنب راچرتاچ هکلب ۰ .كسرویمرزو اکب یغدص
 عاج دهن ۰ یدراپ وو یرلتمایف هد ‹ كسروا

 ٠ ردنداع رب وب ۰ اراکد قحماوازپ راقاتروا یکیازکلا

 « 7 یقو نیاج كرلناراوراقاتروا هج کس هد متکلم

 ۰ مردی دهن هدهنیدتا هراب مش ردناق یک

 ھن یس یک یهجارف قلاق » ۰ مدتلاق راک ماجا

 متجاب وق هنونب وق كنمدنفااشاپ مکجهروتوک هغانوق
 یدعلاق اورپ لب ۰ مدید «ردو كکيد هتسا هکلب

 هنو ود كنااپ دك سرو هوا رح یب نس »و

 ید لید هک ردسیم یزو راق هفات كروب سرما وق



> 
 هد من هکنوچ + یون هلاحوا نب طف

 / ش٣اولع م عوزد شنا-قئرا
 - زدنوك هد :نوکو هتشا» ۱

 ردو هب هخماولوا » مد دشوق رکن رب رب یزرس قاب

 كنهلح یدعم طقف. ۰ ركسةج هاش هلرطاخ یافص
 ۰۰ مفجمهرعاسچ ینزاف ۳ یب راسن هل ماما
 ۰. مدید < رلکچهدرا حاکن 4 قدص ی

 هللا .» .ندغبهروت یکی زو سس ن اهد قاص هانس

 هلک کب مزق ۰یدربو نیالرف هد «:نوسمزنسوک
 فیلک ربا رتود فلک ےب ۰ لک هکیدنک دعا

 روش وا لود هد دن ردفیلکد رود 4 مدد «رداکد

 ti »۶ ۰ :یدتیادر لد دش ةد « ردقیلکت

 یک مغیدرب دش واق هرکی رب هل وب یزنس نک هسدا را

 ۰. مدد < مردتعم هډ دغر ادزکیرب زب ضيا

 ۰: مدنا ن.یرهزاپ كنس. » ۰" یدعا زاک هت

 در ردوو اخ « لس هب راج مب یدل تور "

  توا 9 ۰ مديد « ردوو كعحو دل حج هک ا ریقحو ۱

 یحءشع یدنک طوف ۰ زدیفو مج هکعا در نس



۹ 
eeل قدروئوا ۰ سم تا ء٠  

 ۰ ا , هدکلرب نیه

 لیبی < ردو بر قد هل | یاص ےس

ae ۳لکد نک ۰ كدا هسیلوا ن اا ماخ  

 اله كدا ندا ا یرلاح هر ی را

 ينا ند هللا . كا نمهریا هدا س كزع ر

 ٤ نوسر و هسلاراو لدا رە مد لو هرزا ۰ نوسلوا

 یدنآ راد

 ۰ ید ر هل وس هرک شد ۰ ر یب یدرعلو اما

 ید نر ارپ ۰: ولدا رارکبت هک رووا یرکب

 ۰ مد ود 4 هنزوا یعیدلوا هب دا رم راسا ندهلا

 شما ندنراب د کج یسههک رارسا فذک ,دوهعم
 یدع !رلء>وح یا « هارابطخا یروس مخبدلوا

 ی ۸ سن و گو

 ییقدص هد ن Al وس ردو 7° ٩ ن ل لس

 زود ون < مدد 4 مروب ر داح 9 "مروا وس ردووا

 ۰ رايد اوا ی نزد بو جد ی کک ا هنب رزوآ

 ت
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 هطزوک :یوا هلبا هراب می دا ۰ مدروتوک هع وا
 دقاص ةت لک و ھه قدص 3و شعار شود

 ۰ مدیا شملا راهسیلا
 هلا رغ یتفیدلوا شاتاص كه زاح هدقانوق مش

 لاح مظد بورعاح یب یدک 9 یراتماف

 ندلا هتش یطاتتحا سا ن هرکی دا ید

 < مدل وس زوم كه و یار رصف ندعي نوار

 نوسجا قراتروق یهب راج هک مدکود لید ردقوا
 تنها هح زس کج کا مد رد یتم هنر :دلا

 .  یدلوا لصاح

 نوک هششحمل رب ۰ یدک اند نوک یکیازب ندارا

 یاصنس ۰:مدروتوک هوا عزب ۰ مدلا نی دص هک یدیا
 یدهلوشراف دلا ینلدلوا شاشوف تک

 اند قدص هک ملل وس ینوش * تجاح هن هلیصفت
 شهالکا قفل داشاب هداند ید شعا سح غل راو

 نالوا تراسع ندنوک هنر وك ذم هدوا هسلا

 ۰: ید رکج وکر
 مغیدلوا ش ی كرادت ًاصو صح نوا قاص ۵ لس

 م
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 كرسو ییسکارا وط یم ظع تبا هدنناب ز ها رکو

 زاتطخا سا وب یلتراط شو نش هدزرکروضح
 حدب اردنا ۰

 یدالشاب هکوءود بالوط مکیدرب وج هلنروصوب ۰

 یرفرس هک یدلک هلاحوا ۰ دارم رف رف تح
 هلیسهدانز ندنسیدنک ځد رلعاخ ۰ نکیدوس یغاب
 زاما نککیدشوک هدف لس یخ ۰ رابدلوا رکلد

 یداردبا کحاد اتهدناقر یرلنا تگ ۰

 رای دل الا تراسج هکمرب و هبیبرمسا یزف ندر یجوا
 مدنیک ۰ مدرب و نه نب رابدنک یتراتسحوب ۳

 هب هسک نیا وک هب راج مدروتک تولو ییرسا

 ناما » .هلناب قبفیک بوراو هزکفارص ندنغیدةج
 دسلوا قجهلب راط یدمس ۰ نوسبعیچ ندنا هن راج

 مدساا یرادراب گرد « رواوا نوت هدورلبا هل ٠١

 ًااذ یرف ارز ۰ مدرب و هبیربتسا یرهزاب و

 یه زا » اروم ندملدلوا شدرب و نب هبیجرسا
 شورع نوا شد هنا ك راق هر د < زج هسیعاص

 یک هددج  ناطاسس ممد ص ندقدواص تور و
7 



 .ere UP ته لک
۱ 

 و۹ا

0 % ٩۳ $ 

 مدلیا لعو یکج دبا دا ر لاو 0+۵ و ایل طم

 هنر ا فص وتا ی رللکا هل ارطاخ یافصو

 ۰ مک 4۶ :طوا مدع)َ كرد! عادو

 دیصوت یتسرک ريع تیاغ نزادء زف نوک ییسنربا
 ید باوا العا تاق دا نان نک دیک ردا

 ندفرط رکید یزرک دیو | سیب ندور ی ۰ مدر دان

 یراه-غلاق زاوزب و رایسخر بالم هللا ید تكفا عاخ

 هر یزید و ه نسي ۹ مدال اب هلاغعاو دعءرد) وط

 هدنعج نو د كرس هلا تم ندنکدوس ردق

 و دو ه یر ی رسب هرلدا  مدیا رلدا توعد یک

 یزرگجهدیا شارفتسا یزد اعاطم هڪ ندرگکیدوس

 توابص اس بءانوو نوح «د ءرلرا کلر هرب و رحم

 هد هاا ندکمزوک یک:درک دلا یتسادایوف

 ییعبدلوا لفاع راک قمراعیح هجا بص ,e نر دوس

 ماخ رک ید, هفاص هتس .۰ .مدنا ردبا هیصوت
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 هاچ هدر ی مر ° اتل هدب ادعو

 رز در ۰ راورع سگ ندقلوب
 نینتفاک+ و , کبلرس"۰ قو قو = نی
 < زد -هحفاواو دز هکر ادستفا نامز ره ا

 یتمدخ ۰ مروه ەتىلا یدعس یک افاک ندزس هدن

 نام لوا دا ریز گچ تندن هرکصن دک دروک

 رب اکب راد 9 +K دیتا غب رد دن یم گی همتا

 او وزوس

 تابع ندزوتس و یش كحد هنا ےک قدص

 مز تافاکم كەت هتسیا هدورلنآ یا: >- درب و هسیا
 ناسیلوا دوجوم هد ۰ "ییفالوا هدنجراخ رغردق
 قرة هلو | قة و "هرورضلا ال هتسیارتسبا یس رب

 ینجبهیمایت * ززاغیج نالا ەدزوس رغ دلۆا »شەر و
 ب ا چیم هخاناتلا گرو زوم نوا یسرب

 راجل یر نکل وا 0 ! مزوق ۲ ربخ - نب
 ۱ ۰ زکب روط هدزکز ون ۰ کیم و مدسیا

 هدوزراباقاص هس لرک و قدصل ركه نب رزوا هرواح وب
 كننرلسومانز اد تت راک + دیع غار د یتافاکءمکج دبا بلط

 ی فنک مراد وزودب روزا هدلافکتع



 1F) ا
 ینیدلواهداز نکنابهه نکل . مدروک سه

 تسلا ٠ یردپا مدهرای هاديه یعدنک نوجا

 دسعوهرارگن هرس. هت ټشیا, ۰ مدراةزچ هک

 دآ ره رب طو ۰ نکس قجهاوا دار رب هک مروبهدیا

 3 نکسکج هدا ماركا هناکب نامز نکشیدلوا
 هن رلکوا یی راشاب یجد,یسیکیا هنیرزو كمنززونسوب
 یدرروی وشو د ندې رلستما مدع اکر قحا ۰ ئاكا

 هرلب دک اهن یلکو ا:یتب شب ندنرلتربحنکلاب ۰ لکد

 دص هرکص ندق دنا يدل رب نیغلاانط هلی زار

 : هک. یدید .بوربدلاق یتشاب
 ۰ لک د قو نیا اک مان هج هلی و, ےہ قص

 قوب یهجو و تدلعمالوا نیما اتا: "زمیما ندنیر

 : كددنوا فقاو هزع رارمسا نوک ن ھکیا هتشرا
مدخ ی هل ابیعو یز هلو ادا عرب هزب هد یدعس

 هکت

 اکبسزپ ۰. :كبسوب ر وص یک هدا تافاکسم هن

 ا 2 2< ع دو ییا تاهاکم مپ

 قجهلوب هراچ را هتش اب يدنکالوا ك مدار هک سر ولپ
 تافاکم قد هن.لزکید هرکص«دیلیا یرادتفا ردف
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 نالوا ۲ ٩ ۸ .قدص هواص هنس هله ٠ یداک

 تجوز ییا ضر ویا داپ ا سن نیس
 هد بود نایمرد,ییمعبیلوا شعالکا هل 6 ر

 نو نوبت هپ ن ډص هج دبا ق دصقت ینب ید زف
 كعا هب وقت اهدناقر قلنا, هان ۴ یدک تبثما

 نکیلوا ندنب مش »  مدالشاب هزوس هلنروصوش نوا
 ندسشدح نسخو نیبکیظنا نوا كز مان اب ز

 نیس كپ ینایلعف تن قج ٠ کد هدتدنرپ همت شب

 دارم رب اسقلطم یزس رک کج روک هدنامزرپ
 دک هارو , كفابص هنیس ي مڪ جدا

 هب اروب هرکص. نذقدنالکا ایصال ا هن اکج.هتسپادنک

 ۰ ..مدیا شاوارظنم هن دورو ,بولک هبهییطوا ىب
 زکلا ۰۰ مدیا دنا كو هد نا هک یکیدلک کالا

 هنس دنک نس ? یب یک: کلموک اهنگ ضابیرب
 كنس نامز تاکید « يدردنوک مک هارو یس

 هنن رب یرف,نستیام. یمیدنود :هیبغامیوق

 پونود هیوربک نکیا ردیک تح 2 یکدمردنوک
 كرلنوب ا ها ٠ ییدعوا,ندنازوک نس



۹ 
 نوخآ سوت كنفدص ۰ یدک هازازحا لاک هن

 ینیدنک ادص ۰۰یدرکل صف "۰. یدرک یرچا
 ررنک هدکنوج ۰۰ مدمهروک یدلبا لوق هدلوب هن

 قالوق ندوب* ۰ یدبا شااسق یخد یاوبف نیرک
 رروبشنوف مخ مچ یک لاب مدد لک “ور

 یعازلم یباذوا شاف الصا رسوب نالغوا ۰ ئا
 هدا زا لا هد-2ا ید ر ۰ رب ۶ ند غی دنلو

 ییشادلوا یس هيض رارتسا ےک : شن ناب قد

 ۰ یدبارلا نایمرد

 یوا ۰.یدراو هب هننجرد وص ریص مز قرا

 تناغ هنر وک "ییبرلنون . مدرک هب ورګا نوشتا

 ت وشوف هنعاح وف كالع وا ق اص هنس «رللدلبا شحوت

 ضرعلاعژد نی نکل ۰ یدلبا اصلا هنسارا یرالوق
 نب نکی شالا ۰ نکیفروق" + .مدالشاب هتانیمأت
 لهب + مرکتسود لوس" لا لکد کشد ےک زس

 a EER NOES رکیدا و

 ۱ ۰ "یدبا ملزوس

 تبتعا هچفدلوا هشرابدنک هنب رزوا تانیمأت وب
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 ۳ مددنا ترشا م هشلا میدلوا شهر دتشارارو

 یاوعدو حە اص هراکنا قد رط ا رد نکل

 كف دص اتهد ۳ یو ن وتا كلب هنا اشسا

 رد: اروطح هرطاخ یزد صف عج دی مه وب هس هظوا

 ندزب هتسسلکنا وئ |S هدنناب ی یک

 دد ورو كفاص هنس ںولل رک هبنعلارا هشوکرب

 -"ةدلوا ززوک

 نومو ڻەناه هزک تط ندشب ل دیک یک درد

 دتهک و ۰ «ئدلبا روهظ فاص هّتس اولیا دن

 تاوئا هات ےس زود و ها ضا وا ۰ یذبا نیک

 ید نب راجا ص ۰ یدنا شهاب لزوک هل

 الهدروق رامز ندنفرط ةقزا تودنا نالف نولارط
 یرقوط ا . رزومو ٥ ر 3 سو

 ۱ یدیا و ىن و لا
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 رولودط هب یزودرب ندور ۰ رریدشراق ینیرلچاص
 9 کو ۰ یدبا

 كعتحضوک .یعدنک هنسبدنک بومیچ هعفد جاقرب
 زاو ندمرارف,هسن هد مرودو روف ۰ . مد دتا

 حاب مانع 3 قدلو یاس یلصاح 2 مدک

 ی رازوک .۰ :یدربک هنغا تك یقدص نکیا رولیچا
 بوةرچندکو نهد نب نکیشلوا یکزالاط بوباسبق
 ۰ مدلک, هم هطوا

 «,مدتیا,قپفد ینلاح كفاص هنس نوک یوا
 یبک:شعا ابو ررب نکلا تاعوسق و یک ہک ای وک
 قود هراهار E ردنآتلالد ۳ هدسورهج

 یلواوا هش ۰ نیکع یکلوا وا هش .۰ ایا

 «راقویکلوا وا هب ۰ باح یکلواوا نب ۰ توکس
 لاروع ب ےب مای هنسهرهجچ نامز یکیدروک یب نکلا
 EE a هک هاا چ وا کیا بواک
 .یدلوا

 یاس یک اقا دفرظرب یرف هک مدتا دام

 هل ندرمغج هاو شل قرارا: هزو
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 همسنا رروک_ د ازو یاس تیک, هرب :لکی داک نج مزوگ

 اما مرد یک ن یا كہ »زف هلیسعد رولو ا اف

 كنس ۰ مروپ وس س ن 7۰ ,متسا زوسرب نادلس

 < ؟كسهرویوس یب هد نچ ۰ مرو ربدلچ نوچا
 کوک هنارسک* كنفدص هللاوسول و یدید

 بعد مرو وم یس اتص مس رار هایش رج
 شد تردنط_تعف ۰. ردعلجاتسک .ایداع نوجا مب

 یدعناقرهلا نب زوس «مروییدبا شنسرب .اکس رد

 یشرب هد هتطوا ابوک ۰۰ .:یدبا چ ندویبق ماع

 كنفد ص نانمهو نولود هنس ر یک شعولوا

 ندناو :یدب وا ندنرازوک پولی رابص هب ز زاغوب

 ۰ 2 هرکص

 KE وآ ندنرزوک. كرف هد قبص زکر هب

 لو نوح ا یقدیص تراس وب !ی دا ترا

 ral ۰م ۰ ! دیک دتراسجرب

 ندنززوا یدک ف هکنوچ . مدام سوبح ن طوف
 یدمرک هل هعان زونه قدص . ید ےک رلتعاس

 لب راقام رب عطق ال ۰ :رونت نک همز وط هد: عا هطوا
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 هد نب » هب ن هارن قاتص هنس هل وانو یدید
 ناما ۰۰۰ مدلک هیت مع هد نب ۰ یدردنوک مک ملع
 اوج « ۰ روییلک قاد هعونشوا + ثب قار

 یر نح رازوا كل دم

 ئشا کال لک د ناسا ی دص ۳1 دص 1

 ۰+ ردنا س> ییمورز كعا هظفاع :دنغاحوف یرف

۰Jرانا زاغتحا هد ندع حت ندنتسارا یرللوف  

 نیهدندنرلوفیدنک ندم نیيس و ازولب ےک یدیآ

 ! یدیا روناعصف
 هج نکلا :۰یدلک هنشاب لمع كرد هشبا لاح هت
 ڻوَس ییعع ةےالوا هکلب .. یدلک هنشاب ةع

 یسکیارصاح هکنوح ۰ یدنک ندنشات نوت

 یزاکج هشوپ زا نیوشر وس نکیا راش ول ییز رپ
 :یدالشاب هقفالعاروکنوهروکنوه زق هدرب

 کندربو كنيفدص ۰٩ رلتهصت یکیدریو كنيفدص
 ح ار لنت

 ۱ یداهد دز وک یکدع اراک كس رب میره هرکص ا
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 ۳ همه رغذاز رغداز یدوحو

 ق ا4 ا a رب رب دعیفد جاقرب

 کس قم ۳ ا وا كود ص

 ee یدک پونکلیس هزکر یک یا هنلقع

 ر + یدک بوئوط ندنلوف
 و چ عید و دو قا هس
 ۳ ند لوف 4 ارو تلبث یسااب ؛ .یدزس و ڪڪ

 ! هبوزو هلروط ر هن ازز لفجوج نالوا شعالاقا
 بول ورو یر عوط د:هح یکی ر لک سن ابا هوا اب

 3 یکی لک كنف دص چد قایص فله رک

 ۱ یدنا رولک یرغوط د.ه>

 وبا رل داک ر یف هنس هر وا ك ءهطوا

 لار قحدر دلج دنا تاک ان ٥قول سرب

 نک كمردلس یمدلوا هداروا كمدنک 2 مداک

 ا مص قا نالوا بجاو ۰ یدیا لکد
 E on ۶ لا

 رو قس + افا تیا یقدص ترانه

 Sk هو شاکا کوا و 5 یدزبوک مک
1 

2 
 ۴ ر- 0

 ات

 8 أ ا
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 «"وددسح هدوا ۰ یدازاو هد قحا تویلوا

 تفاص هنس هلا قدص هکهکسرالکا ندنوب هتشيا

 ژاقا ةلضورب لصد نم ندنجا كوب هد :ةتش زاششفاب

 ةد زاغ وب كفاص هت توهیچ نامه ۶ مدیا
 کلان لکد:هزق نکل "+ یندیا رولک مجه رابه

 ؛یدیارکندلا قید هب یقدص
 هچ :ردتندیفرا كروان ینا ر

 قشخاط ثبات طقف + تلق وک ناک تالدضک هنوب وب
 کز نیک کب کتبا وق دک ا

 نون نوت هشیا یسیرب كنم * هدنادیم رغاب
 ۰ ناشر, تیاقراجاص ۰ شمالرف هب ورا شط

 نان روک ك ن زو ندندلوا شعروا ئت رلقات رلغاز
 دودج زدق هنن راجوا رغآ هلن راقر وق زوک یهج
 ةه یدنا

 یزف هلن مج ییدنود ئش طرا کنید هدلاس وا
 نامز ینیدسیناط یتفیدلوا فاص هیس هد بوروک
 قاص هنس طقف ۰ مدمهزوک ن یک درک هلاح 4

 نوت بوایسک ضاب ع یک ج رک هج روک یقدص
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 هب ورا هرکرپ بوسچآ بوق ۰ یدلک یدک

 ییبددواقاکارف هجالا یا كنهسطوا + دقات .

 ی قددص ناروط هدر هتروآ كن هوا رق هلهج
  ۳/۳هد رادسچ يک ناچ ی وله ېد یدض یکی

 یدبا نمهروک ه هدلاح یعیدقاب

E ج مادا وروک هد نخ کیا ن نکل 

 د ارج هنلاج كخجوج راب نروک یتشقایوا
 ن دنا تاو ٤ ا هدنکتا نیسولوا هک تدالو

 صع هدن زول زاد هغد دب النار اركب یدالوا مدا

  eی ززوک هلرا ظنا ودیا ەدەتساوڭخەروك

 ضد رک هن شواو كافدص دن سوات نوجا

 راقر ولف ك ندب ن .نادشیح ا 4 یدا

 اسبجک » .د بودیسشیا یترفرپ هدوبف قجوسج رب
 هلن هو نوخ لاک هبد « رویلکیم یس راه هبنشراهح

 یدیا نم هر , هن شقا: اید كص ےب هس سوا ۰

 مولوا 1 دا شش ار هل وا یشفان وا كيف دص

 شفا و ۱.به یدیما و زا لوس لا یسوفروق

 هدیفدص هک یدیا راو یشرب نکلا: ۰۰ یدبا هدا
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 . .یدلیا

 ۱ o رج مدد «رویلک یسرب اعلطم»

 توعلاف نامه < ۰ مدد « رداص هد لاتو

 مدرک هیچا کوب ناینلو ,قسچا ینو اناذ
 5 ۰ مدنلریک
 ه ع یشمادراپ ۰ شاوا هن ميئمرک ی هلشالت

 یخد قد نکیآ روک هک و ن صاح ۰ مما
 ندنلتف هتخوتسرپ لییادتف هک طقف ۰ :یدناب وا

 ۰ یدمهروک هل یلایخ مب.هلتهج یییدنلوپ ترابع
 هاب هنفارطا نیعشاش .نیفشاش ۰ یدعلاق

 ا ربا ۰ شعا اور !هاو هاو» ۰۰ یدالبشاب
 دنیسددنک یدنک هند.« یدرولوا هل یدا هوا

 یقایص هوس ءدنسأت ور ۳3 مدالکا ۰ یدنلب وس

 دسر واق همنیمخ برا هلوزوا هلوزوا د ؛ شهرك
 رس لر مس ندمعا هد كسرزوک ر واک یدع»

 :یدیا ناف
 لزا محا ترا نف ۰ .یدءرج یرغوط میم اعقاو
 .یدلی هک هد هعرقد نوا قحا ییهعص ندنکیداک
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 ندنززوا لک هد هلن وش یلاصام هک یدرب دشل ی

 دکر ھو رهنما روهط هش هد بوک اهد 1 ۳

 تو رازکت م ایسح من ر ین مه یی قدص

 معدق داتعم هنبو ۰ هکزاو ندکًملرک یرهلو

 ندنیف ابهد ىع ندنن ۳ یسوبق كنيفدص همچو
 ۰ مدناردیا اشباع یتجوج

 تراس اکب ری دکعرک فانی دو او هتک

 كنيفدض :نوسلوا هسرولوا هه مراسجو شاک
 ۰ الشاب دکع وا . لراتیص ۰ راو یرک هش وف

 هلی هکعردد « ۰! ۲ قو موسلوا هدهدناسون كوب

 ۱ «یدیا شعالغاب

 هدنس هظوا كنیق دص هن دیک هلت اعلابط موب هنشا

 هتش راود نالک وش راق كل وغصب هک مد اب نکا

 هک مدالکا لاحرد یدرارف هسهلردا تدا صا قیشارب

 هدیدلسیحآ یدو نام هدنتغاب یک توا كن هفص

 هفرطو یسایض كن امال یهدنسهناحاوید مرح

 ایا یابطوا هلته یفبدابق ب وقو سکع
 ۰ یدلتا



r EV? 
 لا أد ند هک و ا ۰ یدلک كلتحار یاب هکرو
 ارز ۰ مدالشاب هکماسع | روصو هدماود هن یدض

 ۰ مدیا ردنا روصو هدعاود یرئدآ چاق

 راقاب هشس هطو ا كنبو دص نوار ك هنفرطر كن هّهص

 هلتروبصو نوڪ نركب شب نوا ۰ مدیا
 ۰ مدههروک رارب ندقاص ھا س هبدلاحت کید ەلکب

 یللب سب !اهطاسحا اما نیکع اما » قلازارب

 كمامر دا سح هب هسوک .ییفیدلا ندلاصام مب سرد
 ملا ردنا نی سڪ طا ت جاو ڻيکع هد < رو هنا

 دن هدلاح یکی دحکا اےھد یار نوک شا یر © ندارا

 ۰ هد نس مدآ 2 ۰ نود تشک مرکف دحهدکروک رب

 قر ییتناکم ینأتعن ۰ شعا شوب هدوا ۰ هلفان

 قجا یراع ندب نخ ات داع رکم مداآردا نط

 قو هد یتسارف شعا یسرب یکی کو نوک حاغا

 «یدمهدالالدتسا یشرب ندهباکح ۰ شعا

 ۰ مديد
 زدفوا یعرکف لوصو کر حو لاح لرف



> ۷۸ F 
 ینا لما ضرع :مدآرب لرفرب نکل ۰ روئلوا دع
 هدعاقوب .۰ رولییاص تحاصهدنرظن تبع نوناق

 نالغو|ندنغی داوا یعولعم كنالغوا لرک كره رک
 تراسج هب هفیظ و یا هبسیارق  .ردیاربص
 جک رب ۰ یدشا راک ماجا طقف .۰ ,یدبا مهد
 ین ر رب ۰. یدتیک هتناب بوقلاق نکنا رو وا نالغوا

 هلهجووب لاح كن رکیدکی ۰ رلیدیناط هلتروصوب
 . زلبدالکا
 هک م دیتا ب تفقد ہک دا ود هرروص وب ییهاکح 1

 ناشمطاو دیما ع ونرب .هدنسس هرهچ كفاص هني
 زز چک :یزا شو ,هکنناص یدلوا ادب یرالاح

 « ردوب مهراج هد ےب ماع د ینا كنهج و یتحو
 ۰ یدیا رد

 1 الکی ج او یلایصام مز

 قیزغا نکل , .. یدنبکب كپ فابص هنس زکلا
 2 یچرلب وس یب راکفا یکهدنهج لاصام ی ںوحآ

 1 نکم ۹

 هک مدالک | ردوا ۵ مھ, ۰ 1 مدالک | یسان



۰۱۷ 
 هشدا هللروص ون یا ۰ یدیا لکد نکم

 ۱ ِ هک مدالشاب

 ندهناکح لادا زار ید فاص هنو زرف هکر

 یملکع هل وذ لادعام ِ یدا>ا فال رنادلاصام

 ناب که وسس قافلا ن ۰ راد ایر ندا
 هب اکح «هلتیینر لاتضام رب لاح ندا ند مک یدل تنم

 هرس
 یب رمضان ام ہد بو وس یتیرکیدکی یلاصام
 لد هعغ اعم قغاع یکن دام هت ال کا هتل

 یدا یمروک قاض هند قلاراو ناعا ۰ "مدالخاب

 سکوک لئدش لتدش هعشندکم هاکند هلتغالوق نام

 ۰ یدیارروهک ید
 یب راک دهد ا لاح ضرع هد ور نالعوا ه ف هن

 تدح ةد هن سکن زافاتتلاق یوو "نسک ده اکح ۱

 مر هلی ءهضوو لاح هتسلا قاص هو ۰ نارتسوک
 ۰ یدارداراهظا یرهراماو تعفشو

 هدکمامهدىا لاخ ضرع زق كنالغوا هکم دید تاچ
 ض عن اکا لاح ضرع هدفر ارز یداراو یخ



6 ۷۱ ۴ 
 نو وتس فرد ۲ دداص هابس هک یدلوا ردو یآ

 ۰ یدنآ نه هلل وسو
 یک یددلوا صو ضع هدداص هیس قنج لاو رص

 حارسا ید دلواشهوس یی قدص هد لفاص هّس

 ید كداص هتْس هتساا لد یهدناب قلا ۰ مدلیا

 یرللواو یسهام هل وس دحاو قرح هیودص

 « یددنفا هحاوج » :دوبخان < كن قدنص»

 ا: وک هرکص نکیا ردنا دا یان كن ذدص هلتیارمبعد یک

 هن غا نما داصا یک شعا قوب قدص هدنحما قانوق

 تسع 1 :یدص هد تانک ىشماملا هل

 تلالد هش“ و هد کشم رندنتنلوا یس هص وص

 . ا
 نالوا هدشتح كب قدص هجر وک یرللاحو هتشا
 نالوا هدفاص هنس تاسو دشک« ساز >ا نما مع

 لوا لا نک ۰۰ مدروک فقوتم هنسبارحا ا و

 ۰ یدبا مزال قمریدشناط هل رکیدکی یرلنوب
 مدمهل وب ناکما هلهجورب اکو مدنوشود  مدنوش ود

 كاب وس دحاو فرح هنس رب حه هدیابلوا هکتوج



4 ۷+ % 
 هن رزوآ یس هلماعم نالوا اکب و یلاح كنيفدص نب

 ادیپ رادیما یکی یکی.سکع اب هقشب ندقدلور سو
 ندراغیفادن :قوچرب مدنسشاط:مدشود,/: مایا

 کیر مین یا دی
 ۰ :.مدلیا جارهچا
 ۰یدیا ردبا دییأت یج ارضه وپ هک دبا راو یشجافرب
 ر هنفشآ قجهلواتل طواریاسلرکو هدنزپ رک الثم
 ندن و وماک نادنرادهمد نکا هدیش ار تایف دص

 نکل غر ئا لوعاتول ندطاتسدا راهطا هداب ز

 ردا هظفاحم تانغب ییاحح و, نی رافوفاص هت

 هسسایاوهش شج رک | یینح كارفدص ۰ یدا

 كرلء)ه-طوا هللا ع «دنرطد تفجوح راکیر هل وا

 هداب زاهد .هنشيا یدنک نی هکلب بویلوا قرف چه
 یدیا سحر هنافشام یسح كنا ىغا مدیا رولک

 ید ییدلوا صوص هداص هس تسحوب هدناخوا

 هک دن اضتفا قدص فسا ندو ۰ .یدا راکرد

 ++ ییدنا رل وس» ید )و هدنرباو راق هطواو اکب

 کیا ق رب ۰ دبا رب وس هد هفاص هتس یرلوا



۰۷3 
 . كندرعل نو ۰ یدد « ریاض هد يه ردقوج مه ۳

 قلا یسیرغوطاهدوقردیس لک هزب ندرب نکح

 قانع هل ؟ راو هن قخدلوا انفا» كلر هیمر ولا هيشیا

 « ماهزوف ندقلاف رج ن 1 ؛ زاو احا قلوا

 قود هچ شع اق. هکب سوک یمغار اکادف هنسو دنکه ید

 ردف وب نی هد لماع وب مسلاط هدیدرءهلو قو

 نیس وت اتداع یب هبد < معالشوخ ند هلماعم هنایلاباال

 ِ یدو

 ین4 اع شاع تار و | كود ص هن رزوا هلماعم وب

 ا ندنا قح۔ ۰ .مدالکا ینفیدلوا نوعا ےن من

 ۰ یدسلک مزال كجك یعدیما نوت نوت یقترا

 لوصح :مدآر مه * ییرولوا سو ام بلق قسجا
 1 یرولیبهدآ دما عطد ندئلما

 نط شاوا سوأم نیفاص هلیب یرلندبا ناج یادف

 هلتهج یرلهدل وب هدلون وا یلما لوصح زلنا ۰ نکیعا

 راتد !ثح ندسًأب هدنرا ههانتیصو ۰ راردبا ناج یادف
 تمالس.دیعایمولوا هلتبسن مت راسا یهدلاخوا هسیا

 ۰ رابه هنن راس نوجا كنا كرهروک



€ $ 
 بولیپ زسه دنغات یکیدوسرب یک قدص نیداقر یک مب
 صزح هسلغ نامز یکیدلبا رتس یفیدلوا شعاب
 کلا مكا زاد قس 1 هساا نکگ یی عات رە هلسوهو

 مادر ۹3 هندنوج هل هلی وا كعامرات

 قدص نکرد  یدک هلترو تصون زد یآ قلا

 یبکیزوف هرکصندوسنأب یراهاشفا ودش ایناه

 ,ودص نان ون وا نب زم ةع اذل رد هراحا ص نوټاب

 هرانشب تعاس ۰ یدالشاب هغعاب ےک كي یر ەجک
 رووا اتك هاک روش هک. ہد نا هطوا ردق هزم تلا

 هنب رزوا كلاحو ص وصخ اب ۰۰ ینا رازاب یزاب«اک
 بقرب هدقلارا هرکص ندک دک نامز ردق یآ یکیارب

 رالغاو زرنسوک رالاح یبک یتجهنالسغا ررازف ۍ رف
 ۰ یدلوا

 خج مدعا همش هغ دلو ا للاخ قشع کلا ول

 هرک ځار هلنظ نسحرب یکی سلواهدمعح مب كنت وب
 زدقوا ۰  مدرتسوک زو زوک هداب ز اهدهنسودنک

 نییدرفل ترد نوکرب تناسچن هک مدزنسوک .طاتشنا
 هد یس هجردوب كناعش قدرا »لر دن | مزرع یهروتک هرب وب



 فر
 اف مدنا رافزوتو هد: زاد | لتذر یقین شاه یرتس

 ! مدیا هلوا شمافروف یکشاک

 رک زاثب اچ راج کروا قفرا هک هنس یچچوا
 «. .غدالشان هناتشاع نکیا زو وا «دنغاش ییقدص

 یا یخو زدق هراحابص زدیک ةھکر ه نامه
 یاس هطوا كنالغوا هلدصتمو ینح ۰ مدیا رروگ
 لاخر هل همرو لس مدزو یی همروس نک د: سوف

 ۰-مدروف مر و یرک هنعاتن رک جافرب ۰ مد وق
 كنتسکلوا هک یدیارذبا منش یب هعلاطع کیا

 هکمدزونوشود ۰ یدناراک رد یج هلو ا تلع هنسحکیا
 هدی زرغان هلشالت رافروق مهشلوا كج ەرەك هشوف

 یزید هیدن ازم ر کا لاق لاحم " هراکنا

 ۱ ۰" هدن زارعوا هدوا

 ۰ یدیا شمعیچ هتکلف راره جدآ ےب یرذرکص

 نجا ۰ مدنا نیدافر نف رازه اناذ هک معنا راکناتوا

 ۰ یدزکوا اهد رنو را ره دص ًاکر یشع كارفدص

 هیاکح «داروب یعراقدباب نکیا ردبا اشاع نی دص
 هک مرولیب بد ردق وش ۰ عهدا هل. رطاخرد ۰ کد



€ Y1 ¥ 
 هجسیفاصنا نیمراو همدآرب هدنیشاب شب ییرکی

  زیمروک ٹکر حر

 کد قحلوا راما هلک رس یدعس هسا هب

 رمو یھ مالسلاو مدیا شعوس یب قدص نب
 هدتفو رب جه ندعمارا اول ما لوصح هد مه مدیا

 ۰ مدیا شمالاق یلاخ

 هنس يڪڪا ماع .!:مرولیپ نب یمراکدکچهآ
 يتبفو هلی امام سادق > ناو

 هقدص یعربعملاینام ؛دنفرظ تدموب ۰ لدروعک

 یبلیوس داروب .۰.یدلاقمیدماب نوا لک
 هب جا رکاب قم یعبنک حابص ری اما پیچ
 دایکلمو کح یوب تالهج شیب ندزقوغوص
 وا ب, ۰ مدههنالکا هن کسر دەل ۰ مدزنسوک

 « ماقان چ مان » هل هری وچ ىت شاب هجر وک هدلاح
 : روناك هسا ۳ یدعس منعا قجحان ۰ .یدید

 هنا » دوخاب ۰ آم هسرپ ویلب :راص هناب و بودیک

 4: . [ !مهسلب وس یدرتلر یک« کجدیمک هعدانع

 مهسا وب هدنکرخرب هل وا زکا هعفدقاب هتلاح ۲ کم



 هو
 hel 9 یئوسعد

 هداک وب رو مدیا جی « لوارهد » ندنحا

 بحجاو وکو ص هداحوا ۰ یدعا ءدعابسم

 «مدر و رارف هفعارا تصرف لرهروک

 لی هیفدلوا فقاو .هراربساوب مس ید

 هن طقف ۰ هل نکسرالبیع هکلاحا ۰ نکسردا

 نکن هد هرکرپ ۽ ۰ نکیالبیع هل کیدا بچت
 هسدع و راد واو هج: کب دنک نکی دبا تعجا رخ

 ىزكشقلا ٠ رس ۰ عهدا فی رعد ن صن: یار

 شوغا یرف ر ا نوا » نکا مذآرب ا
 کسرویلوا ذذلته_هلقمر دشغص هدرکنوهشو صرح
 , هلرا تعا رلشهر دئلوا نکا هدنشاب شانوآی ریس

 رک رک لمس ووا قهسلوا كوتهدنا باتسیج

 متبسانم منب هللا قدص ۰: یدیا رولوا یرق لکی نه
 دنا زنا نواب هد ردلکد هلی وب ها

 ا ی یک اغ قید هدنشاب شد زوتوا

 ۰. زرول هلو نیدافزوا جاقر شمراو هب ولنافیلدپ

 كداب کهدنشاب شب زوتوا .صوصخاب و
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 ِ الكا ندکلاح كتس هلا :دقانهف دتسلا ندش

 لوا تناما هتهالا» اکی وا هک دد » مرالکا ن

 :یدناردها یسهلماصه دالوا اتداع هد « مکجهذلاو

 لک د ن تلاتص روک یتفارطا تور داف شان

 هنسردنک مب هد نوساب هموزو هک هاب هنو ژوب كن سوک
 ۰ نوسسا 4 یحخج هیمهلوا ایا

 رضا ":تناج عت ف عام“ لینضوات زا اون قح

 ها لوصحو ندیگندسههدیا لمك وساردر بودیک

 چد روک نام ناو هداز ندیتشره نوحا

 كنم راکلموک كيف مزب ماخهدلاو عاح» دن نوکرب قترا

 هلیسو نسعد « نونساوا زود نوسلوا ی عرف یکوا
 هل وب یگ نداق اما رده ے طا » لردنا ذاجا

 نیداقر هدنر كاا كنس اهحک نت ۰ نمود ییهفیطآ

 هدکمامهتسا یکعد (انا) اک بش هل مهسلوا

 کا انا لس ی قاب هد تبا تود زار ۰ يح

 ۰ مدد * له هس وب مزولوا

 یدالک ۱. یلاسلاامیلاع نب یدفاب بو ر دلاق نشان

 «لوا عشادنرف زد هسا هلب وا » نکرید ۰ مدتا نظ



 اد

 وان او فی یر بنز کوب کنان
 یک شلوب نوک وا یش دارا هد شعا قدص

 . ۰ ید شهرک هلاحرب

 کد یراق ساشا قحو وڃ هدردقوا توا

 مد مدقاب هن قدص هدهرکرب مدق اب هع دک هزکر

 چاوا ییرکب یک قدص ك داقر تال-ب زوتوا یک
 نخ داوا قبال هب لناهیلد, «دنشاب ترد یمرگب

 « ی دلبا ملسد

 . یدسعا كرو ٠ اغا مدسا قاتسعا نا یو

 هن وک ندنو ک ۰ ۰*یدابا ماود هدنسح كرو

 ۰ هل یدیا رریدنرآ
 ۰ مدک>ییکلرمعع كغانوق ردسق یآ شب ترد
 ۰ مدنا رایج همش یرورط هدشرط تدموب

 هنت الک شم كل هالوا یقدنص هدهرکص ندا

 ۰ مدشود

 كج هلی هنالوا هلةلبالوف هل وا قدص مه
 !!زدیهراکشر



> 
 قوج شمروهگ قوجو شمروک قوج.داید اهقاو
 یراق شمرونوا شمروط نکل ۰ .مدبا شما ماك
 هنس نوااهد حرف حرف لس < مدیا لکد

 هدلاح ر "هل وا د کوک یک ییادلوا یسهدعاسع

 هدایند هت مهسا نشل ناسءط لک د هشب قرف هکرد

 . رکچمزک بویارا ماک
 نکلاب ۰ هدا منم ندا یبشز مجه یب هدلاع

 مکیدتا هب قدص منب ۰ یدلبا عنم قدص رفاکوا
 یرهدسعاسم مکیدلیا دعوی ا صوصخ ابو
 هنسالرکوس یلیکوسسرپ یهو هنتسود تسودرب مه
 وارد, قدنص هدلاح کید تا نب نکیا نمدہا

 ۰یدلوا یحار

 دوعس هد ند هد ندا ۰ یدا هلوا یضار رکا

 هدواو كنا فاص هنساریز ۰ یدبا لوا هسوک

 ۰ یدبآ قجلوا مت

 ۰ یدلوا لصن شبا نکفاب
 مکیدروک كلنا یودص ہدںولک هغانوق هد ن

 ۰ مدستبا سح لیهر هنسدنک هدکرو نام



{$ 
 لاح ةباکح هرکص ندک دا هوهقرب هلثح ندنغدلوا

 هدرگفانوق هلن اب مدیا تم دعو یمکج هدا

 قرهلوا جور ىرغوط لا هرس تدنم مغیدنلون

 هدوا " هتسشلا هسا راو زونسرپ کیدلیوسس
 ا :زدوف

 رتیدلوا شچچآ هقسوا بک لی اررع یکن وژوک رس
 هب د سور ینابقابلق نان نالوا ضزاع نامز
 یکیدلک «ومق هداروا ۰ ىدا قاب ردق هجا
 دنشیا ۰ رکسرولب هد یمیدلوا شعامجا نامز
 جد یک بوجا هدارو ییهوهق مکصردهتسا

 لوانم ن ةعفو ۰ مدالشاب هر هر کج قرهلا هموشراو

 ندو طّوو ۰ هکسکح هروک هب وتکعو هرخآ لا

 ناطیش تب ۰ نکسع> هیمهلو هدهد هسورب یب هرکص

 گلاب سیا هدرکضانوق لز ۰ ییملوپقئرا هتلک

 ۰ رکیلکد هنزوک یمه اکح
 نامز مکیدلک هزکغانوف ارس لوا هنس شب ندنوب

 ۰ مدیا نداقو هدا شب زوتوا ماع
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 ایشاب یخیدلوا هدعمروص نک, باک تسار دنا

 كناشاپ یطصم » پو دیشیا ندسنس هرج قلمالس

 لک هاروب لسعوا لک هیاروب ۰ یشاروپ یغانوف <
 یلفرظ وب بولک صاود ۰ یدرغاچ یعاوف هیډ

 یشینخ شرح ینداشاپ یدربو بوتکمرب
 .یدحا ییوتکم هکسصندودواص لر هر و

 یا و وخ ریمل خاتا ایل
 یدتشلما یزا هک ( دسور نع) هوزوک لوا 1

  (2r)یدرول هدر غز یعکا ین انڪم آ ۰

 ی ھاو  îلص ك 7 بز

 9 f Eو تسذا اوج , iêا نزد اوښ

 ردو وب یسههش كل هيك هنفیدلوا

 هک یدالځاب هغموقو اپ وتکم هل رم.ریص هجرد لاکاشاپ
 ۰ ردوش ییروص

 < هبیدنفا شاپ و
 یراترضح هردنفااشاب ولت رم د نمولتانع ولتلود

 ےاو ناخ هاب ز کپ هصک نکغیدلوا شالروز یب
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 نهراج ردو دعاس وش نوڪ و نک ۰ رکا

 ۰ ردوو

 یرلذروص لدسعاک ترد در و تنها ها

 ییئدلوا نیما ندا یآص هرس ہرا .ردراتوب

 زا مهر> >> HEW نوا کیدلی قسفهوووا برعو

 دسعاحوا اب و کو 13 و ه ر ی یرلنوب هل نط

 ۰ شعآ رردنآ

 ۰ ردود اک نوه باب تامولعم ی هدرلد وتکمو نکل

 یاص هئدس لکد یم کد لا مز € ا اشا

 و سیف ید نا هد تولوا لصا كل * 8 ل.ص هلا

 یرغوط قحا ۰ رویدبا قام ید غیدلوا
 كا هل أا دنا ۹ قسحالا ندع یربح

 ۰ دک اس

 ۰ اب یدلوا هل وا هنن

 ردق نوک نوا دنفهر ندنرزوا تنحاسف یک وا

ERلناف» ی تب  

 كعافوح هد 7 ۰ یسکناه یوا كاا شات , یطصم



 رو ¥

 چک شب ا
 : مدنا جور

 نس ۰ مد و تاتو شهزدنوک "نود

 نالتناد وه هدنهع یرلعجارافیعت هفلیتاتتص را کیم

 ته ند رات وب ۰ هر و قال و5 نیفاص هژزوس
 زوییلروژ هکمادام اتشاب ۰ ردندنش همش تر ده

 : زارگن یه کرد تقو لا جارو ز وشوص

 ۰ نوسابه ص
 هدالارح شالاخ هسلا رازرامیح هعلتاص داش

 هدر ی . زدٌسلکا کنان گلئس هکنوح ی ۱

 قارا مهیا نوا ید کت موو
 نروتک یونتکمو نع > مرویلاغ يوا

 9 عید هر كسجهر و دارو هبیراق ی هک و
 هلبا لاح و و كاس شد ندنف داوا

 ۰ مدلی هدب نیم

 + رذیعرک و فطل  كهللا رکلاب ديما هرکص نيوز
 3 - كچ هم ناک یشرپ چ ندریلا دیس وب

 رفا یټ نإ راب هک ایج ۰ ۰. لکډ كج هيم داك
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 قلوایضار هکع رهز نوک و هل دما ییحهنل وب یمافش

 هدنس یم دل وا یقحاردف لحن ەل یعدلوا كعد

 كسر دا ملس ۰ ۱ 7

 ن یدا لک د عسجار اکب اناذ لود یقیلکنو مه

 4 كسرات هدل ونو « اکب ی دعس ۰ دبا شضهابیلوا

 ۱ راب و هنادیه, کعادلوا یصار كنس هقیلک ا كعد

 (یرماكهنلا مولوا )و شعوعوصندن قئرا هسیاون

 تاالد هکلواشعونوآ یزوس نمالدوو هرعر زی هد
 ندتش هدایئد يک اونا هسا هل و -.شدارکا «ردیا

 نی هاب 7 روا واكد مک و شک زسا ط

 ۰ مرواوا شرا هوب هدو كب

 قدیم نالواب لب .: مقلوب: ,دنظوب نب هنب نکل
 كر سس نی هل. هسا لز یب نیس ۰ مرک

 د یوم كهللا مولوا ) هرکرب ا ما

 ۱ ۱ ۰میاود ندزوس و
 RE ع قثرا .ودهوب زوس مک هوس هتسلا

 +) ۰.موزوق كسرات ۵ هسدا رولو هدا

e2 ۹9 ی 
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 . رولوا هللا هقرا !ءلطم هيا قلا تدروم امر

 هدلوا هدتعالس نس مچ یو یررمط هنب نکل

 « ۰ مهلوا مدرواوا هن نی
ED, E ٍ 

 ماص هرس مهدد روت

 ردو هر یدعش هدابند :۰ مدلا يکي ینوت مآ یه 1

 نیس ۰ مدو-وا هلقس تر , خب دلوا شماعا شح

 كع هب یسهریو ندیجسا هدب وتکم یکلوا ندنوب
 لر هلک فسا عاخ هد ینوک یسنواكماشقا د كب

 شمالغا ندعدح ؛ندعمصرح كردنا راركت نفیلکنو

 ۳ مج هم هنالناق هنلافسقنرا اب وک مشی زاب یمغیدلوا

 هدلوف :یروک ذ« یراک.ذ ری تاالد و

 مرولب هدیاتابنا eR و هدنوا ص

 نالعاد لکوک هک كسرولس نس تجاح هب هتک موکل

 تبح هک كسرولب نس ۰ نمهلوا مسفنم ه یکیا ی
 هد بود اعمط هر دات یک ہرکص ۰ نورك دوا

 هرکص هنعب قلوا یضار هنفیلکن كنهسم# نوکوب
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 ردت e شعا هلن اعم هلروط هل. هن هب

 ۰ كسردا

 هک مدس وک تابش ردقوا هد نا ایوان اقا یراق

 هدندرر رکناج ق م رر 9 يز اخ هالا قوق تساهم

 هرو داوا یّرس مهساوا شم هتتشسیا هللاو زکستشمرب
 هک کیا اج ک ها ردیک هداحو مه هد مروایب

 ی یا ير ۰ یدعااو ۰ یدب د ۳

 و ید ووك بولا هدکلرب ید

 ناطے ی مد كع دا یا ماشفا نود

 .یدنفوط هم دعم راکع ۰ قوب یعسآ ی هدهددجا

 رکح تاد دع زدفوا هداروآ نس راو یررص ها نکل

 ۰مرولیاص د مان مهسا زارآ یعحار هداروب ت نکا
 هتلاعس لود کب هدورلبا تالزسنحار ر دوو لک د یت

 اھد هغعالتاق هداکا نکا روا یمغجهلواراحود

 عمده رسا ند دم

 دملا هکنوح ۰ رادزاکرد مەچەلواراحود رک نی

 ۰ ےجاط ی هسک هدهدلویناتسا ۰ قو یر هدچوا

 :قو تعاصرپ جه هدلآ عهب هسا هراب شب ند هسي

EAA NAT 

2 



4۶ 
 هدارو د ا بر یدعراقبح نرده ۱

 ديك سلا هدنطاب ۰ حا ار هدنروص ندنغددلوا

 هد بوساوب لوب رب لصنو هد کود یس زودنوک
 بانج ناتمه ۰ ءهدعر دش ارا یرععج لوا دام ۳

 کک هدا ۳ نم ها ۰ نوساوا ری درابمزبقح

 . نوسحا

 مدنقا منیعرون

 وچی ا یداک دعا هاب نود عاخ م

 ° یدراواامیدراوڵاب یح .یدتا رارکنیفیلکد

 م دسلوا شمهتسدا . رددلا م: الاح یاص هثس»

 اشاب ۰ یدد ۰ مرولییدروتک هبارو هش یدمش
 شد رعد ید یرلندشو رج يکیدتا اکس كندتفا

 هنس ۰ مدیا تاہث هدعفادص هنن ی ۰ یدلبا

 ۰ ماد 6 مک ود ورک ندزوس مکیدوب و هئاص

 هلهح تاک, دلم نس هجر د كف دص نالوا اکس ترا



 لک هد %

 تويدا هد ردها نوڪا یرلوداو ا لب زاب ر ن

 « مەر و یراتآ کک ےس ا ریا ۰ م دارالفاص

 یردغاک هد «رونک قواح » اشا لسعد

 ۰ یدهتتسا

 یرارسا ضع اعداو "یدوفوااشاب .یدلک دغاک

 یب راتروص هیخس ربع یترلخت رات هتشيا ءرلب دا یواح

 ۱ رد
 ا ا

 دفلاق فاص هنس ۍرول مزوک

 آق رف ولزا كك: دکح هرکص ندهدارا نكن

 الغا هیالغا ۰ یدلوا لنصاو نوتکم كغیدزا

 زد هن نوجا ميدلوا ببس ن هرالاعو ۰ مدوفوا
 اک تھا حه .مددا فب رعد کیدا شه

 i EDE eS هظفاح یزو كعدداوا شم هر و

 ناسح هد ل لع ا نوت لکد ده رکنا ید هکیاب تب

 ۰ ردنک رر قح هثلوا

 علما وا كىر دا مورح ندنع یب عاخ ج

 یب الاح ہدلاح داوا شارا ط قترا ا لهجو

Yk TTT 
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 ۰ ۶ ٩
 كلب راج برص قبح ۰. یدبا رروا هت یو "

 ندنغی دلو اهدنسدنک یس رغوط لاكنامولعم یس ر

 یتوزو جا كيش مدنفا »۶ بوعیح هب ورلبا هلتحم
 قاص هنس ۰ نایب هسک هقشا ندن ۰ مرولیب نب
 ناص هنس عاخ هک مو ۰ یدیارلب وس نسيه کر

 دص هکنوچ ۰ یدیا روشلاح هکمرپ و E قدص
 ۰ یدبد « شعا ییعوا دوس كعاح دم تك

 قو یر طقف ؟یبنرفآ هنسکلب 2 لصن
 قانوق نالواولوط هلفسًانو شالا یسیدرلوب ك رع

 یتسدنک شاپ .۰ یدلوا بجوم یهعهفر دنا

 یلدرت كب قد ص عاج » جد زاورپ ۰ یدتیا ریدکت

 دوس كنه كب قدص هک رولوا لصا ىلدر هج

 ةنتک الفردقو كنلغوادوس هسیکرب ,مهنوسلوایلغوا

 ۰ یدتنا دعا ی رع هد « 1 یمرولوا بس

 تامولعم ٤ هاش زا مر دیاشاب هد دافيء لع ردقوب

 ناشو یی" “| مرح نکر .د ۰ ید هلب دپا اد

 هدهرص هدرا اکی قاص دیس » نوفیح, هنا دیه یادف

 ۰ .یدیا رد تآ هغاجوا یرانوب بورب و دغاک ررب
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 قراریدچا وبقرپ هد هرس« وشراق هد « روی ر دلوا
 ۱ ۰. یدلاط
 طسقف ۰ یدلک حرج هیاشاب ندلاجوب هکر دیر
 كعد تلازر رب اناد هدنحا هلع قکرحو كە

 شاب نطصم ىل 1۳ یلاع یسهسکا هراعب ندنعب دل وا

 یوکسیرورمط لر هیه دتسد اكعوب هداز اهد قلادر

 ۰ ,یدلبا راشخا "

 كناشاب نیک د:هب هجشراتج یلاذر وص وب ماج دم
 اواو ۰ یبا ل کر دق هب هجرد رب دن قییقح

 نانلو یکی هدشناب یهنک هک وا لرک و ما ۷

 ۰ رلیدب | رادربخ ندسلا .نالف ههلاق راههبحر کاله

 نادنژ هطوا نوحایرلک دنکج نداشاب هکر او ردقوش

 یسهورب ی ااغ تلادر هرکبص قحا ۰ یدا رلربتیج

 نوت ردو هب ها راو هرلهب الخ برعات و رلنوب هننرزوا

 4ب 4+بیفوع نروص شا ,وعلاق دعادا قاح قایوف

 ۰. یدلوا بلقتم

 اس ده ید لات کی نایک ها
 هللسعا یم مک دا رابهبج ا ندافف ره



> 
 ك٤ا تمدسخر هدلوپ و هرس مدشا ) نیداف
 شاب ۰ ید هتسلا قمالشا هزوس هد ( مد هتسیا

 ۸:تسدا كمروک هداکب یعدخر دلو وا نسر 2

 قکواهد ( هد هفاص هتس تح هده هفلاق كسشه

 اوصد مدام ندو مدنفا » نداف ۰ یدرادتنک

 كم اه رج یر هقلاق بد یمرافج هیعاقصق ییرافجهت
 1 قو قو » اشاپ . یدشلاح هکید ۰ یدیا

 قول با اب هر هب رج ندههدلوا یش ر هدي اديه ول

 ماربا هرد < للیوس ییسرغوط اهلطم ۰ ىدا

 هد رک روت وا هر اروش مدنفا »> یراق تاهو یدتا

 یر رایان كرد لەت وس نف شویی
 دلتهح ددلوا ناخ كب یرو هدنآ وا طقف و
 ۰ یدتسا هدعاسم هکمحا هوهقرب

 عا ي < یدعا مد رد یهدعاسم و اشا

 ةا نتاج ءوهو ماع ناخ ۰ رلدروتک «وهق
 ان وکت وکو د هنشاب هتوتسوا ءاضق یهوهف ملا رولا
 یغاشا ندنادر زامتیچراقیح هب هفص هل دص كمري

 زویکود یب اشا د تما دو یدالرف هغاقوس



 4 هو
 دیاص دند ن هکنوخ ۰ یدعرح هر | دیه ل هلرح کک

 جدم یزو اراک اکب نل مدیا زاقا هلن رطد ذالوا

 ۶۱ لر موس هم القا ف E اور به ۰ دتا

 هدابد سا رولا هاش د رق نوس ییسیدنک مدا رب

 صاح ۰ لپ اب 2 ندنعدلوا قود لود ندنا

 .]راح 2 ۰ لدتا لو دا لع

 E گیدوس یزرف م «دءهرلذ وب

 ۳ سع هوم ھا وس نکا ی

 زوس رب ۵9 ر طظ رش ن“ e هی ادم قثرا هتسذا

 تن حزب 1 لا هکمر وج ی ا 2 وس

 شا هوو . ا ET ۷ یدا هر

 هد هسک د ) اقا اه از ۰ نمهزانر و ه9 ن ا مد

 هنب زویكزاوز, ۰یدلیسک هایس حس یسهرهچ كعاخ

 هباضاپ ۰ یا راقب هاشقاب ر یک یٹیقاب یعآآناج
 یدن وقت وم یدنوعت و هود جاقر نوا كمرب و باوج

 هسلا اشا ۰ ید مهر وف یال واردرب هر کو

 یی دعا هک یدیا شهروط یک. لیناررع هدنحوا یاب

 ۰ ىدا زودوفروق عصو ول هدأ ز لا
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 یسیزتشم ههر وص هبد ( اهنزوخوا ) هبیراق
 . .یندتا هل هشت هد ( رویا نامه هاو

 هنس کز کقاب هنس هلیح كع اخ هه وب مدنفاهد ره

 رنک ود الد لصت تله فیلد : وسرلهن رولیب ےک هد دفاص

 اب سل با دم ردک هیبرمسا نخ لا وذ ندنعد داوا شش نا داف

 شهروب انک هد وا یأدطوا هب اشار ر  هکناص ۳

 و یدروییدیک هن وس هنن وس

 نی را نوکوب یک ف اص هنس ۰ هنراج ر هدبزک یک
 دعا ص ۰ هب راح 7 نی ییعحهلوا قتل هطوا هن.اشاب

 63 ییزو وس هسا رولبراقیخ
 كن درع) یا نکا راک د ى رازوس وب زار ساب

 ندد ور دواب راقاب هن زو كداخ هجم هدنرب
 یزوس ما رو ۰ ى رال EE شاب رولو ص ۱

 قا ٤) ها دهم نوود اشا هر ط ندکدروت

 ۱ یا ناف ناجا با E ۹ 2 |[ ۹ 73 ۱ نوا ده ۲ ۱ :
 یرلناق تک نا مکید ود زد ه ید" ۰ ارد

 هدا وب ۰ راق هر ردق ناق نی هک كتاف ف هدشنا ۱



> 
 تحاح هتسهروت ییدرعل ییید الشاب هن هد ( هل وس

 ER یدالشاب ق قر ديلا

 اترو هک یم تحاق ۳ مدنفا عاقروذ ه )

 بن هتسادیا هل. ۰ لکد هع رزوا من هد یهانک

 تف ادص هرس رکاب هک زکسروب دنا نط زس ۰  یدباب

 هر نفاد ص وا لوا ند زس کا : یدتا

 یسیدنک * قدناص یمزب اص هنس ۰ یدروییدبا

 رو وسك یزف و اشا ) یداک هز ۰ یدرب دناص
 ینا قوج كأ یک ینیدلا ۰ قج هلا «زکیرزوآ كس

 ۰ قجهسیقا هلیب هرکی زول كزمسهرکص ۰ كجەوس
 کپ ان ویروس اد یاص هن دنا غا وقوب

 قیالوق هزمس نی زک هسیا رتسسیا ۰ ردهدن یسراچ
 هدهدزب «یدکو یتلب كن درل كيبیک ( دیو

 یکج هسوک .۰ قدناص قداص یعاخ ۰ راو سفت
 قافئالاب زمس) هرکص ۰د روک جاتح یرمودنکهربدت
 قب اé ا ولیبهد هل هزساشاب زک هسا راتاص یزفو

 و هدزس ۰ راصوص هنب ۰ ررغاج ررغاب هرک جاقرب
 ۰ یدد ( نکسرولبتروف ندنسالب كفاص هئتس



 < هو
 ته ۰ لدا قداص هز هد هن كسفراص هراشات ۳۹

 «یدا یراززوس ( دابا EA دکتعفتم ۳

 ام نو دیک نادنشاب یلقع كناشاپ یک یکیدتشیا یتوب
 بادار و :یدزیح هجران ه ورا یراخآ وه
 ۰ .یدکر وازاورب هداز ندا هک: ندنشرک

 لسضاح تواطم هاك ماما وکر ؤا گر اور شاپ نکل

 ه-فروف > زاورپ هسفزوف )هج یکیدلب یتفجهلوا
 و ۰ نوسکروف هو. ۰ ةفوط مرر هب هسک مب
 قلاؤ و ن نکل *م شعا یر ر اعا ھا

 یدوب و تانساب قوحر هد ) هشالوایص

 زاوو ارز 5 نیدسیعوت تحفا هد هنانی ان وب ىجا

 هل وب دنسودنکاشاب ندد دلو ٠ شعااوھ شما ققلا

 كنیم .هلکتاو دینکرو ا 5 شمارو تایم
 يواو پیک ئش و دنک_ هل ها وا سم نما هناروا اشا

 ینا كج ەدا لان ناس وللو تک ی

 یککیدلت ۰. ةفروف هفروف. )۰ كناشاب زف نیرباس
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 ندا هب رحم یفدلوا تمالع هرمخ اعاطم هردو

 ۱ ۱ «رولبهدوک
 وطصم ااا تروص كما دی .دمدا هنره

 كش زب ككزهبمهلک.ن راز او ښا هدلاج ره هباشاب

 مک كم هد تفو اهد ذکر نکیآ دیک دنا ههش و

 هبتکیدکپ كن هسیک یکی | هدهرشط هدل ا ید ددوا

 هدعلازا و ی یرلک دلی وس ز وس كد ڳل دو درس درس

 یرلک دتا ید رلټس ےک € اوا قاش ی 2 ر
 هوسا ندا منم ا ندنعددلوا ا هنعال وو

 را بوق هد ا لد لوا یتسم شر

 ۰ و

 هم هلآ هات اور ۰ چروک 1 یدروک هب

 هدییسکیا ۰ زا بثمزوشود هب هسردم ی لسم ما

 ندنسیدرملكرلنوب ۰ ییزوک شو ییزغا شچا
 2 4 اوز ز روس ندک هنغالود قرءهوآ هعفد یالبا كناشاب

 کد مس وکو یدنفا اشار , كنس قلا تنایخ ی <

 .كسردبا ن رط دروس رب یس هبجرد كتفادص
 نس 1 دا یمشماعا هدوزب نع كوادر نس

Dadi 
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 نالاتر , مطنم ردو وا ل نوا نداقرب یک ناخ

 مولعم هدر دنع اشاز , يیددلوا هل ندا كمزود

 ۰ ید نم هک وات ظا وارد ر هنک روت ندنع ذل وا

 دا اف هدک دربکهنغاتن ماشقا رش رک دا هرات

 4لهجو هل كلالود رب مطظع هل و نالوا شعود

 هلا هجوشود و و ۰ رونوشود سلوا شار وچ

 هدنغات ردق هنیراب راب هک اتداغ قراجاق یو وا
 ۰ ید ا رروط روئلراوب
 ییدلیوس هدنفاطاتسا كلنا كعاخ هه اعقاو

 . یدبا لکشم كب كلب هلوب فرط لوروچ ززوس
 تكعاخ هم هسلس هوا سلب هلوا هنس ر سس هدب أب وب ارز

 هدنقادص هیاشاب هدلاخ ید دلو ا نداقاادکک ر یدک

 هددسدبا رول هلوا یس هيض یسمراو هطارفا ةجرد
 بوکج ند هعراب وق یاو كاتب روک هتشررمم هجا وب

 یحرخ كناشاب یطصم تاق لاع یمهشک !قعازوا
 سلب هروک هسلب هزوک یب هس ر رس وب ردراک ردیییدلوا

 حرام یخ دنوآ نسخ نم كط رفتو طارفا هرس ره

 سالن هدتفا دص كم رخ دوخاب و كعاشوا ر ۲



 < دو
 نسح یسهتتیطو هلنروص و قجوح ءراجم* بولوا
 ید وهردتمایف هکر نکا ردیک ردنا ماود هدانا

 زار د هدورافو ك:جوج یللاوذ یت هک

 هرو دود كنررب یزآ یر,ا هلهجو ییبدلوا شلتالتج

 دنس هجروئلبدینونوت تلدراپقرف ندیجتوتوتو هنسهک

 ز٣ دنسکا ْناح یاهو EN روع وا یتسهعُساع تناهغو

 ۲ ,یدلوا لصن تاحوقو و یا

 ۰ رولی مناخ هم لیپ هسلیب بل زب یآ
 ( اهلفح دنزاسونکیزار ناردن ام یناون )
 قاطتتسا قرهلوا هعفد تالبا یم اخ هج اشاب یطصم

 هم ۶ ردق نوک یمزکب كرف ربو رارق رپ
 قفیدلما!تولوا هلبح ر هد كرلئا او هال یرلزوس

 كياخ ءایعقاو.۰ یدیا شهر دل هلا هعلاطم

 هدنف ر طرب جه نولوا هدنع یضو یطانم ك یرازوس

 هم هد هسا دبا قوب .هنشررسرب قج هلیفاط ینایرط
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 * نکجهدیا قالطا ههل یانجولع و یراقو
 یدیمزمک یش چ RE كنو هک نکسکحمی د اما

 یادف هدنروغوا قْشاع- ردوو تحاح هدهل وس ون

 جد زس هدوراقوب یفبدلوا شریدلا هزوسک یناج
 لر: نالو تال ام هتیلقرب هل ون, ۰ نکیدیا شهوقوا

 یدیارک یدیا رگ 7 یرولوارمک یشرب ندنکر وب
 ندنکرو نیک میدی فا زعل هدوراقوب هتسشا اما

 یدنا رلاق یلاخ هد ندهلداح هلرسع هک رک یسر `

 كکب قدص و نلاح رم یدروکر دق هیاروب كفاصتس

 دن رزوا یبا لاح نالواشعا تعبس هدوراقوب ید
 نالعٍ) هدلوب هن و لنصف لوا لا هی زکیذکی كثرلتوب
 .. هکسردما ینا رم یتیزافداوا شع ارمعضلا یفام

 نب یرسوا نکل ۰۰ مردیا یار هدنب ینوپ توا
 ۰ یدبا شمروک مناخ ههینآ .۰ مدیا شمامروک
 الح ےب هداروب ندنکچهدبا هر اکح مناخ هه

 ۲ ۰. ردقوب تجاح همکلکلی وس یشر

 .كنیقدلص هدنعما قانوق وا ۰. اس كغانوق تا
 تراببع ندزمگیدتب رک د ارصتخحم وش یروطو عقوم
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 یتفاخ هام تعط یم هک یدلیا تابا یلاوحا
 هدنعط نجما ۰ شمزوغو هلبا ادوسسوقشع فرص
 نوافمةقْشعنامرهق هک یدیا راو ناثخ ولف ردف وا

 تایسح ید اردا دع لذ اعون نوتها یمغ یغلوا

 ودا دا زق وا لب شف ةد وا نانا
 هغما ف تایسح ماطر هدنکرو هرک ضل هک یا

 هتسدنک كر هک هنس وش راق كن ها نامر یتبدالشاب
 ۰ ناتو ا ندای حت قان در هينا هرک ر ! اض هتس ۵

 نوڪ كلوس ۰ كنسشال ازان نّوومآ کافوس نس

 لزوک الظن وا كموس ناسسا * تكشادا ارا

 یشزپ كج هل د لزوک "۰ ویلا ناضعنا * شرب
 RAE راکح وم نس ۰ گنت هدوا هسا! راو

 ی ۰ تنشانم ۷ ِ ۰" كسرو هجا واتس

 ۰ یدنا زارف تفت هلراباطخ
 1 نکسکچهدیا مکح ی هند رک کو

Shasمراشاش 0  Eخو اج ی ک ناص ةت  

 قغا تد اسهدناف ر ا دقالشا ن بخ نالوا

 هل رد رک اکو * نیرو لوب رک هدف گر« نالوا
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 ۰ یدباردبا باج نود غد كج وج ہرا ب

 هد توقان همکیدید یراوطا ها ور دف اص كفابص هنس

 بفصتم هلتناطف و تبارد طرف یلماعاص شو قجا یزق
 یسعیفر رکاب لک د «دزنفلو یح :ریدا

 یکیدهتیسباره انداع بوک ید یرلع) هطوا یبهدنرپ
 ردق هل هلق هل ا هدافا شورزپ یلتاط تباغ یئش
 پله حاکم لافتا تعرمس ۰ .یدلبا رادنفا ننک

 هکراو ردعوش ۰ یدیا ردبا سرفت یب یبلبل ندهد
 دشماشب ردو هتشاب نایسعط هکناص یلشابرغا تاغ

 ۰ :یدبا هدروط رک تدوع هغاع> وح هدعب

 مدا رب اضرف بولوا ملابس نوتسو نییشعو لع

 زکلاب هساوا تجمتسوک لاحرب هنابدا ناتو
 كج هيلا نيس و RTS : دنس نابینا

 الصا هاتهجح تنطیش هلارغتسا هندو یخدرللاح

 ۱ < یدا . با رکف قوس

 شدوا ادوسو" قشع یارجامرهوب العا كپ
 2 یدببا یر

 یک هرکصقح ۰ مزالیس ! لدید یدیا لک د قجآ
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 نت ضاب دوو یتا قبلا قوب هادنول هدسدآ ر
 ززوک هراقو یربا راذشاق قیصاب و زوک رلفات هشب هش
 فصو نشسدنک هر ندفدلوا ربع یک یراشاق

 9 رارا-هن اهد هدرغا تیافک ران و نوعا كعا

 و قلا م ۳ ,ودص + اقا هنس هصیف لوس

 ةکناص "۰ یدلنا ما ماو دا هدهناتضنا نس یس هفیظو

 : لگد هل وا + قو ؟یبیدعا س صا ندنآ

 اشا هل لو تمالے ر قیشهعیط او تدع هس قتلا

 نرس وک شا یلناش رپ كانهذ هرکص ندنا بودا
 ۰ ید

 2 ییغلناش ر نهذ

 ! توا

 ی شان ماش ,یکما هکنوح

 بجو ینزئأت حه هنجفدص راهکهک راهتهق
 نالوا شهوت بولد ارش ریارب هلفاص هتسو هدعمانوا
 ینکرو ید یسهناسترفلد راوطا هحل ید كەد

 هاو ردفاص كاتس هشنب نکیا هدقمامنادلق هلیب ندنرب
 تعاسب نعاتش یراوشم هناغ.دع تا یراوطا
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 ندنوک ینمزابو ,قموقوا ینددلوا شعرک وا هی ګا

 ید افق دن > لصاح ۰ ید ا رر دنلتوف نوک

 قدص لس هاچ هیت تدا حب اره هدر هلا

 سرد هدنالف جزطکو قاباا ردا یززلعم ك

 ۰ یدیارارعا بیج تصرف قلا
 هثاشاب یمرکب زونه نایز یک دلک هلویاتسا كب یدص

 هوو یسهرهب هج افرعو ۴ قجا ۰ یدیشمراو
 بیدا هدردق وا نویلوا هدرل بت اک زلوا رولو ۱ یسهیلق

 شعاب هنوزو ر یهاتفد یکی دبا بوس هدردف وا

 اشاب اب ۰ یدیا رولیسک راجتاپ ندناحح رهساوا

 * یسوقروق ندنساد
 اشان اب ز ۰ یدیاراو هدردق یتیدقروق هکناص
 هدکلنا نط یسشاب ول: كنو اننتسم الاچ یتسیدنک
 «دسکلیا مع هسالطاب نط ید. توف قاشابو
 هذ « مرویدیا هپ رت یمنکی د هللاذاعم, ندنعب دنلوب

 ۰ یدیا لکد ,دنجراخ بلا عید یسمر دلو ا پوروا

 كجءدیا فد رعد لاج كيف دص هک ءتهج نسح

 ۰.یدبا نمهلوب یی رب رپ قچهلوب روصق ررحت رب نالوا
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 _ كغجوچ ندنخيدلوا شعرکوا یني ردق نفتو عنو
 دعا دم هنساک هلوتاستسا قر وا. ل وتبم ام قالخ

 e e .<ىديشللا
 هنغااوک نسدنک اشان ۰ یدلک هلوباتسا قحوح

 هب قدصییببط رکسعرب نکاس هذپ ویا ۰یدلبا لوبق
 هززوا: كم و سرد هحخ ت ارد نوک کا هددنعه

 هدرلنامز باکس كردىا طد ز هر دن ص وصح "دلواعهر

 ."یدتا رومآء هغقا هن روما یغانوق ید

 هخنازفالا هسقوترآ خلوق مک كنانهیظن"هدلویناتسا
 ۰ ردمولعم یییدلوا شعا ميل دارت داع

 بتوالشا هغل هقنا هالا هل اشاب یطصم نامز ما

 فاصهننس هلبفل هط وا را نالو اهدنمسا هناورب و كلم
 كجچوک یکیا «دنشان روا رزوفط نالوا هدنعا هدرا و
 را ا قم قعوفواو هیت رک وا ییلاح هغرالخ

 ۰ یدیشهالشات کما

 رد تف مو کد ییکخ قدص «دقانو* سصاح ی

 كعا بيغ توو ی یسدنک نکا زاو هجا در

 یکلزکشعو رولآ سرد ندا نم هدوا تویم هتتسلا



3 
 ادسیپ هیلک "هرهب هدنا و عیدن «دیناعمو قطنعو هدوحت
 هنس هجا وخ ینکم موررب هدرممزا هقشب ندک تبا

 ناکاو باقم ید یسیدنکو رود هنر
 :یدنا رولا سرد هور

 ۰. یدیآ یسر یکیدتا قام هدانز كپ قهزاب یزاب
 نانو بواوا ارح خد هتایکح ردق یزاب نکل

 ندهوز تام > و یلاوحاپ ارت كن رافوسلیف مدو

 "یدبآ ر دیا هجرت ه هک

 بوتکمر هنس, دنک ق جوج نامز یی دلو ادعاقتیسییاد
 شهربدراو هبهباسهن هجرد ینلیصح .هجربمزا بوزاب
 لاکا هلذح ندنکی دمهدا تعاسنف هب هچردوا هد هسا

 هتسرع لک هتداعسزد نوا كلل هدا لیسصح

 یلاع یسهسکا هچرک | ندنکیدلبا ناب یکیدشود
 هل وا هدننامز ناک زیرل:مضح اشا یطصم لیئاق

 جوج هلتهج یکی دلیب یرلیش نالید لیصحم لیصحت
 هددسیدبالکد راو ديما هد کپ ندنفچهلوا لما لکان
 نیطف و لقاع ةقاخ ید یرلترمضح اشاب ینطصخ
 شمزاب بوب وقوا هدزارب تدم یکلرکبع تواوا مدار
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 ا رف ات تیک تیک لز دیا مطق دست ره جافرب هلسوف

 شما زویکا كيب هرکص-ندقډلوب لو .ر دق هنس هپتر

 ق ینه رکصع تاسیقرت رود ..یتعد جد هدي لس هئس

 7 هدانا ید الشات هکمزنسوک- ییسب دنک

 E OE | دعاعت

 بوراو هنسهدار شورع كيب ترد,یساسعم تالدعامت
 كل رک یر ندنامز یعلیشا هلولب ات یبیدنک طتف

 شمردک و نو ها نک ئیلا ندنمارخ ۳ نیدنلالح

 مهس هدردق اشو رغ كم شقا یوتن ندنفیدلوا
 نوا نکس یک نالف ناخو هزاغم ناکد كر هندبا
 ناواو هشورغ لب یکیار هدیآ كنکالما هنچراب

 ۰. یذبا رونی :ییک لاتا رای
 .یدبا یسهداز همشمه كناشاب تاذ زم کید د قدص

 كنهسورح كلام ینعب یفیدشلوب هدکلرکسع اشاپ
 قسحوح تدم/یک دلنا تحانییسو مس ییفرطره

 فو هد هر دمر هدرمزا هلی سج یک

 قلم بودر وچ ر سوب قتفو طیعفو شدروک

 هدقسص هجا طاف تناطفو کز ِترفو یعیدلوا
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 زراو اد ښاخ رکو ما لک ی یخ كف
 شاوا فاس ات بجوم هسچرکا هدندرن قلخ قانوق
 لنضاع -نیالوط ندنن :وبیغ-كفاتص هننس هد سی
 هکنوح ۰ :یدبا هدا ز دخت هتسلا ماوس نالوا

 ادعو كشدوحو نوحا یرابدنک یقاص هنس

 هسا قدتص بولوا هبیفررپ نانآوا وزرا یمدعو

 هب هح یک ریربهلغقلوب یسهجاوخ كنس هلجج نامه
 . ندنرامروکزوب راوکر كرل هغام هکلب و قوب یررض
 قوج كاتداع :یحد یرهصوصخم  تعفن ییالوط
 ۰ یدیا

 ىجا یسهجاوخ موملا ىلع نامه كرلنو قدص )
 لاکا یراب نکبا شچچآ یزوس زضاح ۰ كدید
 ندتلوا انهد زار هزوس هشبا هل وا ۰.۰ مدیا

 ان
 (ندنامز لوا هدزارب)"

 نع انشا یطصم یلناق اتت یس هس سکا مرب مدنفا

 قزونیشاب بواوا یشاسکیرپ «دشنیالو نیدبا لصا
 یتا هد اواو شک هسه راح بیر هلیفلیشابکیب
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 مکیدلیا ضرعنوچا قتوغوص ند رب نب رایدنک
 یزد ۳ مدا شو ایهد ردد لوا ندربدب وص

 مفکر اکس ) ۰ مدروتوک هنا كنالغوا ۰ مدلا

 ل هسیا زا ۰ كنس نق كيا ردا لوق ینآ راو
 یا چاقر هسیا مفیلکت ۰ مدد( الاب یراچوا قئرا

 یار اک وب لا هک یدبا یساوا مار ا كروردق

 هتسیدنک بوتراقیچ غارچ یزق هرکص اب وک یدیلوا
 ع وه زا يعد وم متیدلوا نیما «دنصوصخ كمر و

 یصاررکا ۰ مدم د | یضاز هداک وب ۰ مدیا كحددیا

 ندکد رک «زکیشب وق لارمس هرکرب زق قراری دبیلوا
 هدنناب كال غوا یباغ ندنکح هادا غارح هرکص

 نوجا رک صوص تعفنع هل رمسطعف بولاق یجلالب
 مدیا قجهلوا شلوا ققوم
 تنامولعم . یفددلوا شعری و هلتروصوش كماخ هج
 مولد هززآ دنع ينا یندلوا بو اوا ی رعوط

 هرزوا قلوا قلهعفدوا شاپ هدهسیدبا تیسفیک ر
 کا ینافا یتسیدنک دوخاو یدناسا هزوسوب

 .۰یدزسوک
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 هد یدکی هتتشسلا ٠. زلشعا ق جوان لا ةا رب و

 . تفَیقح هراشعا ناع یادق هدنلو تفادصو قشع

 ۰ مدتفا زدنرانسع تدنو" لا

 قهجر لشایکل ۰ قد اا هرلتو العا ك مد 3

 ند هعورو یسازوا نس مدا شعزوص ن ۰ قد
 فن بس ست رک یک ۵ لس ES ی ۰ لوچ

 ا TL قدص ةد زا رو رق طو

 قو , یلششهروک کر توا هم یو ندنکدغا

 اکب 2یدا فیلکت لصن فیلکت" ۰ لدعا خاضفا

 هدلاح اف ماخ ده هت روا یسلدرقلو كن شاب

 قدتفبدلوا شمراروم «دقلارارب و شهرازو بورارف
 هد هسا ا شفگوط هنفا اهداف ۳ تكناشاب للاخ وش

 روه سوم ن دن دلو اهر اکف ر نف را رق ی :رادا تاغ راه

 تسب من بولک تشانشب لاحرد هئسههجت نکیآ هدلاحرب
 ۰ یدالشتان هاو تب مس
 * علت وس مهلت وس 1 مدنا یدلاک هلبعع اھ تن و



41% 
 مار هرس هک دوس ب قد ص رف هک مدقاب باو

 هب یساریدلچ یزق هد قدص هکوبلاح ۰ قجهیلوا
 هن جد تدسمیکیدسا ماود تبحوا نردنکندوبس

 یرانوش ۰ قجاعیچ یا بنر ثكشيا هبیسلوا نامز
 هسا نوجا قعوغوص ۰ مديد عددوغوص ندنربرب
 ندکمریو رخ هبش رکیدکی ی راک دنیا تافو كرانوب
 بوردنوک مداهتس هلکسا نوا ۰ مدمهلوپ ردت هقشب
 ربنوسر دلاق یتیدافر ندا تاف و ؛دموا یدنک مث

 یب للرب صعب كنوبا . مدنرسغاچ لاج جاقر ويد
 دنه.کص ۰ ۰ مدل هک دنفک مدناب ول ۵ ۱ یر

 نفد هارو بورونک ینافرو زب متبدلوا شیهراض

ETکودک و هک ها الاج قح  

 رلشهروصیننمج ردا زظ ناف احح یکنر ی نمر

 (یدستا تافو نکیا رروغوط فید ار هدیدبا
 ۰ مدا شاهر دب اف هللا لاح چ وکی راقب رج هد
 ی ږس هک یدبا مع قعوط رب هسجردوا یشیاو

 هارن و هرکحص ۰ مدُعنا رادربسخ ندنفیقح هلی

 ماچ هل مدریو ربخ هنیرپرب یني راکدنبا تافو



 4 ۳و «

 .هلشرزفآ ام بنا کک
 ردو شتآ ۰ کت انار کم ۰ كز اح :

 شیک هر گر طظ مدنک ۰ مدنرا ندتفادض ۵ "رس 5

 ردنا ا هراب هترکمار ك "رس ۰ مدشسا نا

 هزس مدرونک ۰مدسلا هع ززوا یدنگ "ییه راج
 یدلوا ملسا رف عبا هن طو ۰ مدا ملس

 ۰ مزود وس یی قدص

 هک روسد هد هاش و قدضص قان اما لزؤک ت 7

 ۰ كسشعا میلسل E A شهروتک یرف نس

 لوق قلکت وا كسشعا فششلکت هدر ۰ رگکخاص

 یسلرعوط ۰ مردن و هلنا و اخ a دعا زاکنا

 «"شعا هلو رد »مای یشزب هاب شال و

 یوطوت هکما دارم ۰ مدنفا مهدنا راکنا 4 اف ِ

 هدعاستف ةك وش ەد نوک قرا ۰ کندو دجآ

 ۰ هکشردنا



>» 
 ۰ ۍدت ناش, ۰ یدلوا نالوا رخ رخ اب
 :اسقاو هنکچ ه۰ راتروف ندقا رم یب هد هلب وس

 اما ۰ روط روک یک هد مرزوا م: هدیزار تتحابف

 هد یا هسیا هد نب تحایف ۰ .ق وب یررمع

 باس هلت دیار عب هل وس

 زکسرویپ وس-یرق نیس ۰ مدنفا قچملوا هد اب
 هدرف * اب یدفیچ هنادسیم نوت نوت یدعس هتشيا
 مدنفا ےتمعل لو هد ےب رس + رورپ وس یی قدص

 ین ندا. زی او اکیا رک
 فداصن هزلءدام قوح رب هک یهباب هن ۰ مدعا حب رد

 اص هثدس رلء)هطوا ل ارک اخ كرك لواكلا ۰.مدتیا

 رارد هفئاص یزد ۰ ردتار یزوس ۰ رل دلافمصو

 لاح وپ هسا ن ٠۰ .رابدراعیج هفلیناص ۰ رايدر و

 ندلا یزق ندمگیدلیب, ینغیداو| رباتخم .هزکو زرا زس
 هلبتاص هرکر زف هکنوچ ۰ مدشود هنتربغ قهامرجاق

 یک یفاتص هنیس ۰ یدیازاک هب ورکاسهدرب ۰ یدیا
 هب ورک اهدرپ ین[ م دا۲ نالا هب هسک یللا ییهب راجرب
 ندقداتاص زق ۰ زعوط هلیب هدلوبلاتسا 2 یرر و
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 هنس )۰ نس هکنوج ۰ ر یالب ینیدلوا نالا كربخ وب

 كکیدردنوکربسخ هقدسص هد( مدلرهز ناص
 یکیدوس ۰ ۍږا عاص هداروب اھد قاصهنبس نامز
 هک وبلاح ۰ شعروا یسادنک هلنط شعاتافو زف

 نامز كکيدر و ربخ ینکیدلیا تافو كيقدص هزب نس
 ییکیدتاتاضو هز هکنوخ ۰ شعا عاص ید یدص

 كسشهردنوک زربخ هنب هب قدص هرکصندک درب وربخ
 > رالکا هناوا قجوح یو + هدنادیم هسا لاحوب

 . لک کاک هکر اویشرب كویب هدنگا كشا

 لراتجوجوب یدلوا ببس كعادلر فو بكنس هتشیا
 هلل وس ? رسو ردهن « لب ديف هت رل هدیتسکیا

 - عافاب

 هسسدا هب ۰ لود مزال توس رمشخ راب

 ۰ هلل وس
 « نلیدیف هما 11۳ هل زلر دنک مدنفا

 هقلبوس نپ وطوق هجا ۰ نکس شب مردیا
 . ژرید (یبونوک



{ro 

 یدمدفاطنتسا ۰ روالوالج il مع | هزکد
 ` رولیدیا ماوق
 ماخ هم یدسیق نناج یدنک قوپ - اب
 ۰ ید

 عاص رټل هيا یدیف مدنفات لهاا د

 ۱ ۳ ) . کلوا
 هدسنجا شا طقف ۰ لملوا خاص به - اب
 هک الب | سعد اکب نس ۰ زاو كعادلرفرب ویب كنیم

 نفد هیارو هججو م ییصو ۰ یدتا تافو قدص
 كفاص هنس ۰ لدا شلا تصخر یجدهنییسلدبا

 كني دص نکل ۱ زوي دب اذیت یولپ هد ینمانتیصو

 هبسیا رولیفاب هوكي لا واو ین هماننیصورپ هد

 1 كسشمهلرهز نس ناص هنس

 نواوک ماشفا قاصهشیم + مدنفا هللارقغتسا س د

 ۱ .یدا هدعمان وا

 رسسرپ اود هدنجعا شياو ماخ هم: قو ا اب

 *مرویعد « دكدرحا رهز ,هفاض هنس ۶ اکس ء

 نکل ,.تسسشمردنوک رخ رب ا دست



 ۰ مدنفا رول لوا هال 4

 شک ۰ ینهماننیصو هتشنا قجملوا ه - "اب
 ۰ شعا یفاتهدنرزوا زار« یکوشراه نمناک

 یسهژانج مدنفاایناه ( قر هقاب ندهرهل ) و

 ECL هدازوا

 قاسشوا هغلزارم هن؛رزوا یاروت كبماخ هعهب

 مظتت» یک هذن رزوا كر ازش ۰ لرب دارا ۇۇ
 زرار ههتشب ندنتسلوا قش راق ههراف كعارب وط

 هداروا رخ تات راتاوب خار ولنا ن رو
 هد هش اردنا تلال د هنشلوا شمل هب د نوشکح نات

 هوششراع ارور ڈنر یههنش یسمامهناوب یٹعن
 + ررردنوک "مدار “رخ هیظاتط نحو هب وشنرام

 «رزهالاربخر هنن رارردروص

 [تفلطم زد هنترزوا :همانتیصو نالو ةدئلا اشار

 ردق هناشفا ٠ز ونان هنئسلوا شعا سفن فلت

 یتسوادنک .نودسیک قترا هرکص ندسسجلو قیفحص
7 



E IF 

  ۳نونو هجایوس یب وطوو هجا 5

 كن. اھو تم یکیا اتشاپ یطصم ا ناق یلاع یسدسکا

 یي را هماننیسصو -نالبدیا ج رد, یراتروص هدوزاقو
 اكعا:قیفح "ارم یتیفیک قلارارب هرکص ندفدوفوا

 قع ارتش تاغقا اهدا شا سح+ییموزا

 لحن هدنجما قانوسق بوبلوا یتهج رب كج هلبهبدبا
 فقاص عبس نلک یو لوا شا اقلب ارج یلعاناذ
 ,ندنفح همهلاق لا اه نیل رک تدم لوط هل : وا یب وسیع

 هم نامش ندتیدلوا لمح و زض ییند هداشاب و

 :«رالشاب هقاطنتسا بوریغاچ هن روضح یم اخ
 ام هنس منا هم - اشاپ
 بر یلکد E دهم

 0 هداروب ۱ نا

 3 شفک هوا مت اپ

 دف نور 9

 هد شعا وا رمسص نداروب هک | رک هسد 9
۰ 4C € 

۳۳۳ i 2E دا E ا 
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 *یعرولیب هلنوق
 قدصوفاص هم تعاخ هجم: رھا رم ةدلاح یکدم

 سوم هراقادلرف یکیدر وچ هدنسارا اتشاب هلن
 كيندنفا ءاخ كرك هد ونک فا ط هنس هد 2لا

 تموصخ مرفجنرف هرات كزةفلا قل هطوا لزکو

 هذ دصعمیدنک اتد اع كن هلماعم یراک درس وک قرهلوا

 كجهبلدا یا مجد یهجو كن سلوا رص

 هک شلوا لصف اب ۰۰ مردیا نظر داكد شر
 لصن اب راش هوس ییرب زر قاص هنن هلبا دص
 فقاو-هشرارسا كلرلنوب عاخ دخ هک شلوا

 یکهدنسءازااشاب و هعشاص ها نیش و | 1 شوا

 روتخ نه هتمکح هن ماخ دل هکمر وج یعادارف

 هتالیصفتردق كچەدبا لح یزع راقا مو 2 شلوا
 1 یلکد هل وا ۰ رحاتم

 كلبا كعاخ دم یتامولعم یټ دباب وب هر
 هرکصاهد یشاقد كالا اما ۰ كجەر و یتاطتتسا

 رص هدزار 9 اس 2 شما قجاف-رح

 ۰ زر رويدا
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 ۰ ,مروسییدیک. هنرخا قراتا هفرط هفرا بورپ دلاق

 ۰ ردقوب .مهسیک كچهبد (نوسلوا,زروغوا ) اکب
 ۰. مدید (نوبساوا رروغوا) هیءدنک یدنک را
 ( كدلك افص ) هدنانح  اکخر هد نچ دېم

 7 هردکح هب د

 ( قاص هنس )
 كواص هنس اشا هک ك درا شعد هد وراقو

 ۰ یدالشاب هفعوقوا هبالغا هبالغا. ییسهماننیصو

 یرلزوس یهدنهبلعیدنک .هدنزدرکص كنماننیصو
 1 نکسردبا نط یم یدسند یسمالعا نکیاروفوا

 ع اخ هج ق> یدنرآ اهدناقبر ۰ یدعد

 مدراب هنسمالعا جد دج ڪڪ هدنهبلع

 0 وی
 كفاص هنس هیسا رول دنا تود دن را موهم

 یرارسا ق وج اهد ندنسهقرو كايفدص یسهفرو

 ید لوا شد د كيف دص نکل ۰ ردعءاح

 ناک هفمردبلوط دلجر هبجوف ینالیصفن هلهجو
 هنادیم هلرطس نوا شب هلب وا "قیاقدو قیاعحوا نالوا



 ۳ سر
 « هدعلاح نیدلوا مولظم مهتاب ۰ نوساوا»

 « رولوا شدی ا لیهست زمدا رم لوصح»
 ندنرامض> هدینابر زوضحو ن ديت و | کال ن»

 «منح نیک ن دکیفنک هترخا هلیساوعد قلا ماقتا ۶
 » رکج مهسا شەروك : ندیک هساا راو «

 « كزەفلاق هلا ىدا ماخ نکل۰ ما لالح »
 «یرلفدلوا رو زعم یرلنددنک هدنراتموصخ نالوا اک »

 «اع اد ید هع لضم یدشک ۳ تموصح وب یک «

 «هرانا نکلاب یمج ندشدلوا هدکعا ِتمدخت»

 « مردنا لالح »

 عتودزا هیدن هن هرن خرالا هدنو لوص كمرع»»

 هد هنس او اکا هک هنیلال دنفا اشاب هماستنیصو وش

 یربد یزد یس عاخ دهم هانا هع رازوس

 ىم < دواب غراي بش ۇئ ار دوا درا
 كناشاب مهتا هدیسلا تناشاب ماتتا ئ

 هشدارارکا ۰ ردراو یرلعح قحدلا ماعتنا هدر

 < نوسلا نیماقتنا هدنوسداتط ییهح

 ناسیند شیالاویایتذ ۰ مدروت یزوش ن هتشا»



 « كکردرونک ییربخ هرق یکی دلها نهد.هغلرارم »

 « :نالوااکیلدزوک ی من دا واش مس ھرەک هر اح هل نامزد

 «كدلوا.نون« هتنلا هلیسج كتموصخ »

 « هیفدص اسیئد ۰ .هلوا نون ردسقوا كي طقف »

 ) هد هک اش اب ازت قحهیلاق هداکیب یکینبدلاق «

 ۰. قوب قلب را راومولوا هب قدص هرک رب هسیا ن د
 ی rent ۰ مدیا شعډ یا كهللا مولوا «

 « التاب هد نس ۰ مزولیی دیک هغو واق هب قدس ص»

 ۰:6 نوسان اب هد اشا »

 كجەدا 1 ی رلعو ها رام كنيقدط نب د

 لاوس راو مرولیپ ی رلکچ درعا لو مدس وا »

 «كنیق دصن رانوسءوک رلنوسراو :«رلنوسع الو »

 « قح نانج هما هج دن اا دف ناخ هدنرزوا یرارم »

 «دا عرب هن نب «رر دش اقا هنن رب رب یر رلحور مزی »
 هد ی انآیک لا شاب نس طعف ۰ زرولوا شلوا»

 «بانجباربز ۰ یک كنس هد كاشاب كسرولاق »

 «دعاسم یسنا رلدع كن رلنرضح قلطم لداع »

 ۱« لصاحیذا ملرالاظ یک كزمس هدلاع هکررلوا »
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 » ءدانص هنس تویف هللا یدنک نا «

 » منج هشوواق »

 «هک مودبا اجر هکر ه ۰ ردراویحكنکره هدنب»

 » ممح هد هرس ب رلنوستا لالح یب رلفح «

 « مروج ید هکعا لالح نوحا ینیدلوا 7

 " «ردقوف

 » مایاب هن عهدا عادو هکراو مانا هن هد: اه جی ۰ «

 عادو هنادهج ن یدا شعا در ئب جد ماد

 » مروب دیک هج هر وا كرد €

 ( یدض ۰)
 دک یک ییهدوقوا قد هماننیصووب كنیفدص اسشاب

 كلر طعف بوشود هب ههشرپ هر ندر هنهیلع عاخ

 كفاص هنس هلت رد د یتغد دلوا مزال كمانزب و

 هغفوف وا و هه !ق ره الغا یس هماسنیصو

 .. ۰ یدالشاب

 : ردوب یتروض هتشیا
 ۰! اخ دهه
 « هارونش توروآ RU A كمفهفدص»



eb) 
 | 9 هک یدزن سوک تیک رب اکب

 و « ۰ ید

 از ۰ مدیا حاضفی داروو قیلکت تروص»

 رنج اتد اخ ۰ راش هسک هکر دنب رغ ردفوا »

 *« لوو لک د نکم قیلکد وا ن ۰ رردا لج 1

 «رارکت:یزف ۰ یدزفاکب ید هب ۰ مدمهدیا
 « یدروتوک بولا »
 از مي ناز یان سن اس
 6 رارمصا هدنفیلکت ۰ قدیا شد (قو قلبا

 < ندنو تای ٠۰-ك دلاتا هدرع زوس هدزب و »

 < رارصا هددر یتنافیلکترکآ مدعم نوک شب »

 «یدردنوک ی ب ربخ یکج هیلرهز یر مهسیا كجدبا »
 < لوا نوک کیا ۰ مدمرب و هل اوج هریخو ن ۶

 «كغانوفو یکیدلنا تافوو یتخیدلوا شمهلرهز یزق »
 « .رابدرب وزبخ ینکیدریدموک هغلرازم کهدنسوشراق »
 < قلب ربا راو مولوا قنرا ۰ مدروک یرازم مدنک »
 « هتسشبا. ۰ یدلک مزال كمتسوک یغیدلوا قوب»
 ۱ ٤ یدنک «داتسوا یرارم كفابص هس ماتشفاوب ۶



> 
 «بویلهکل ییادیصو وب نا قحاقآ ندهراب مجاجآ»

 » د یعوم بس و كح هله وفوا هسا شمامز و »

 ۱ «ردکچ 4 هالکا ندو »

 < وش ا یٍذب اه اما شمالاق هدعتار : ع دکب ۳

 « عن الشاب اا <

 « یدص ی کی كناشاب ,,یطصملناق یاع یسهسکا ن »

 9 بلک دا ییلعبصم ناف م ر طو . ےس ہرا «

 6 ۰ ردین هتفشآ ما دی 7 او ییداق ارضك كلا«

 «ر وج وس یس راج مان یاصهنس عاد اشاب ند

 « الاح ,۰.مروبوس -لکد مدیا روپ وس «مدبا »

 « ناج ادق هدنروخوا كنا هتشيا ۰ .مرویوسد
 ۱ ۰ مروج دیا «

 E ی دوما وار نداق چ ۶
 « هک یدبسوک قلراذکیشیاردقوا : یږنزوک د

 » یدنک یرق ه هب اخر یغیدلوا شعا صیصخ هر

 «لصد کو ۰ یدلیا ےل ت اکب بوروتک هليلا »

 « كبندعاک نوتوت وش هخمزان یغیدلوا قفوم»
 4 لبایعع دم رح و نکل ۰ ردقوب یس: دع اسم »



> ۲۲ ۲ 
 ۰. یدر دنا رذق هیغاشا ییزطن :دوا یک یشیشا
 هدنحوا كدا طعف۰* یدرد ثالوط هفا طا هدزار

 یلعال هرزوا قلوا هعروجوا ا نوک لراقج وح جوک
 یا شعالغا «دنزرط ییرلءالغاب یدعاکرب نیبعلا
 ۰"یدمهزوک سر خم عشا ۱۳۹

 !یدرافیح هب وژافو یراذغاک- ۰ یدکج یییا نامه
 ((فاضهتس).هدنسرب و ناب راقاب هنب رلتهج یییزا
 یساضعا( قدص ) هدنرکید :هروکرزوک ساضما

 ۰ :یدن الناص هش راک ات نت زاز وک هکناص

 لع امم لاح.هب هکعا ندوع ؛ر دو دن هطوا قدرا

 رولیزوچیغا كن زد هدعجاروآ نامه ۰ لا هب
 لوالا هلدسح" یتذحو صرح تور و ییئوچ هنساهچ
 ةعفوفوا یدعاک نالو یضع هژ.تاضما كانو دص

 «. :یدالشاب

 : رد وش یتروص کب هماننیتصو تعب كدغاک

 4 نکرد یک هلا :هرکص ندکدتا ناچ یاده.نب »

 له کارد یا ی ریش
 « هللا یدنک هغد وجو رک ۰ ردەج هارا جد »
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 هیس ۰ مهقاب .ع.دیک ) اشاپ یطصم یلتاق یاع
 (ردشک ها له داش ۰ عدرب دشفص نکلاب قاص

 لاف وف .۰ یدلک هنسهطوا لو بوهلاق هد

 ندیشنالنبد ماظتنا هدنجما كن هطواو بجا بویلوا
 Eo همراق زلف دنصرلبالوط بویلوا هلس رثا

 س٤ا نعاس ۳ ۳ هل تک ره ندهاشفا رو ۰ یدا

 ٠ یدبا شلاق هليلاح بوب ءا هدنحا طقفو

 قر هیماراهیج سس كبد هد یرلتمبضح اشاپ
 قوغو یراد دنرافرح كرلنانلوب هدشوارپ یک ایرنا

 دنیس قاصهنسس هعفد جاق ر هلا سسرپ رونافیطو
 هيأ | هل اق ندقرطرب هد هسا شفرغاح هد یاص

 هب هنا ود ندنسوف هطوا ی رظد دم قرهتزا فارم

 ندوبف رپ فاصدنم اک » و یر دز ایم
 ها هد هسلا شم هلک: هدزا هر د 3 هج و عیح

 نیعشاش هدنحما هطوا رازکت دیو ریو 4
 ندا ندا تندر نکیآ ون هفارطا نرخ
 هنوزون- ینبدنلوب یاب یبوا بیارب هدءهدنفرطرب و
 ادوج كا توذر کم هنف رط هره نامه ۰. یدشابا



 ام
 یرافجوج ۰ ماخ دمج وا الا ۰ ما هج وا الا

 قدصهفاصدنس , ۰ نداق ندا روب هنایح یادف

 - اخ هه وا دن نا ازادکو زوس راهظانوجمآ
 هفاص هنس كعاخ هج هروک رمش دالك ا رد هنارول
 كفاص هنس و یدند € مراف تیک ز مزلدیلکن «

 ۰ راه هاو قح دشان هلود یرافیلکت یندعا لوبو

 . شتعا كج هبعرونک هلاحر كج هر دزب ندنناخ یی دص

 نییسود كرلوح وح ماخ دوشم وب 2 چ ولطیلک وا

 ي 1 ي تاب
 هد رها لو" ۰ رج هن الکا هرکتص ندنو یرالاح و

 ناقراص ندهربهب كنيفدص كرکو تكفاضهدس رک

 هب وقفوا یزا هاننبصو یرلفدلوا شالغاب هنجوآ بیا
 : قجدلوا و هد هشرزمنس رب نوا رارسا فشک ارز

 ۱ ے وا با س
 نی رکدغ | تافوزوسده كنود هلا قاصهنن

 بوراتروق تب راع هلنارهوح نانلوب«دنرلذان قر هنالك
 ناش رولب مکهرزوا تكمروجک «دکلرب یباورع یه
 یسدتسکا حاسح یساربا كوکیرلک دتا رارف هفرط

 هک

HEE 
> 7 
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 ناچ نوک یکیدمهدآ لمح قارا هرلباذغ یعبداوا

 یتیدلوا شلرضاح هکوا نوجا قمراتروق هلمولوا
 نده اب ۰ یدلا هنلا یدینوآناعص هشش رب
 هبهرهب یبا ربتشاچچ ینیدلوا شهرونکب وز وچ
 هناشیضو هدر" ردق هر هح! و وا سکدره تون العاب

 تاس خوک پالما يا غاب ىدا قوا
  بولب زوس یعا شا ندا هدودتخالفا هدرد ید

 جا یکیرازمچا 2 .قراراو هنوتسوا كرازع هجن رغوط
 قل ربا راو مولوا ) ۰ یدک كفاصهتس هتشبا

 ۰ لدروسط هد زو نس( كدا شعد :(.یقوب
 ینبدالفاجوف ىزا زم هدب C مروج روط هدهز وس هډ

 قدص ندقرط رکید هک یدین تو چک نی یک
 ۰. یدیشک هدانناوب ما ید

 شمروک یی هه لوا لا هلتروصو كن هیاکح

 ۰. قدلنروف ندفا رپ نکلا ییالوط ندزیدلوا
 بنویتک ترنسح هن ر ر کیف دص هلا یاصهنع هدوا

 یدفازب قارعرب یرماقب نکل ۰ رد رللوا شعئواق
 ۰ :یدراص ندر یجاق رب یدعس هساا
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 9 نوک ی رلقدلربا هعفد وص قرهلآ ینالصفت
 یز ۰ قوب قلب راراو مولوا » یرلقلوا شخرب و
 جه هدایند سکعلاب ۰ شورپا ندزع رب رب هلی غولوا
 مواوا ۰ راد شلرب مولوا هتسیا ورهردشارب شرب
 قاصتس هلرطاخژد قن زازوش « قرا كهللا

 ۱ ۰ :ییژیا شا لاح لاح یفاص 2 هيس

 ینوک هنننشجب رب بوک وک یار 2 هوا كنو
 كایفدض ند هرب دانفم ر ٠ هغدتف نسو ماشقا
 هرکض نایک دنا ادتها تویفوا ییلرش نسل هثحور

 رب دشازب مولوا دسر دسلر هسربدنشارب هک رب رب یز 9

 یداک * یدنوط یبزوش ید هتشنا ۰ یدکح

 (لک لک) اکب نانراور ۰ یدناب ةموشراق هلاروش
 دیک عهراو یسهجک هعجج دنهک ون سضاحا 2 روید

 بودیکهرکصندقدوب وا ننکره ۰ عهناشوف نیک ۱
 ا هفلاو كفاخ هلناهلاطع < م هشوواع همنجق دص

 یتارهوخ اط لکه رب دیک ندنراقاط الغا كا
 هدمراتعاس هلهحو یداتعم اشاب نورشآ هتس هطوا

 هدکمخ و یدناشوف یدنیک هرکلطا ندک دی یکم



 )"و
 ا ۰ یدشلیاب یناداقراش

 ندقدلیآ پولی هللا فد لک د هرکر ب ونندقدلیآ زغجزق
 هن منا ناما » بورغاچ هاب یعاخ هج هرکص
 ۰ رب و ربخ جحعاو رپ اکب طعف ۰ یدلوا هسیدلوا هب
 دنب رزوایلاوس نالوبعوفو هد « شلوالصت شیاوب
 اکس نی نوک یکلوا لکد نود ایه قجهلوا لصن
 هنسیرغوط كنور یکز ومود نامز ےغی دلزارکن یرلغیاک:
 قد نامزوا هتشبا 7 یدبا یکدعادر كزدیک

 ۰ یدیشلاق اکبس زکلاب سیا .هدیدشلوا یضار كب
 رح هدجوح هد ن هح دبا در اِءطو هل وا نس طقح

 ۰ مد د قج هیلوا یضار لکدنکع فو ۰ مدردنوک

 شلواسوب هن رزوا كوب قجوج ۱ مدلی وس نالب

 ( نوسلوا هسا رولوا هن هدعهدیک ندارا نی یراب /

 ۰ شمروا هلفاسحم ینیدنک ی دنکشعوط ,شعد
 كناشاپ نب ناما ) ۰ یتداص هنن سلوار دقه نکل

 یفاض هنس.هدندرب رغد دنا زکیعوک هنسوشراف یغانوق
 ینیصو هداشاب ۰ شا تیصو هيد ) عهدیاربس

 ۳ راد دموک هبوشراق | لدروک هتشیا . یدتا لوف



 < اد
 ناربدنارا هند هل ںی مج فاض هنس هراز

 تحار نواب نیمادص سیا هدر هل رص وتصحتور

 قیاذع ر 6: ےب نرندکح ترم دخه داس کلم

 یکدروک » بوک مان دج نوک نوشاو ! نازک

 ود: یلاود .دتشب | دلو دس نیس. هک روح

 قجوح هبعق د زر + رار شوق دنا تباھ
 دیسلو "یار هع رل فلک لک د د الج یک كنس:

 راشهروتک هننشیا ۰۰. ید راو زارو: شوا مھ
 ! هاو قجوج هزاهب ءاو +. نازوبد ا نفد هب وشراق

 .روبروطبوقیغاشا ندوات ۰ شماغ د نناق الات

 وا راکیهشر اکس ۰ ییکرللآ عف کوا

 قیلمالغا ردفا آنجا نالوا کی هتل
 نددشیشاب یلعع گلف اصف هدم ۳ ريب :دلیسع دا مچ

 « رج ق لمنو -لمروپیف هن ناما » بودیک
 هدولرا م کدونشراقاعف او هد ودر سه هر لر دزد

 ند وا ین اف بف دا جاقرندنسهلومم -لاجم لاج

 هرا نه هلنفک عال و هرلن اق لآ نهزانچ یرلود رامیح

 ۲ بو ندنسدنکپج ناچ دبجروک-خیرلفد وق
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 ترا.ع يا یس ەت كن هراکح ةتسلا ٠ یدک

 صوصخاب 1 کیک دیک ا فأر ییئامدعم تو

 كفاص هنیس یس رپ هک یدلاقجوابباچاق رب هدارو
 رکو لفاصهنبس كلرک و ینیدلوا شعفراص ند هر

 یسج یا .یججوا كىيا یراق دالغاب بز دماننیصو كنيقدص
 قراروا ییدنک یدنک نقدص ید كفاصذنس

 هل داسةنعا یددلوا شلموک را نحواو شعا تاقو

 زالاحوب یدیسججواو ۰ یهجو كنشناک هباروا

 یرلنوب ۰ ردیس هيض یسشوایسهلیح كعاخ هج

 كجدسبعا قار ینآدسم ان كنهاکح هدیکهدیکو
 قا نا تارا نر نکن.« بقا ک

 ترابع ندرلیش یکوب یزوس هدارو تح ۰ مرولب
 یکه د هت و هلا ضارتعا هل همشندنازوا قرلوا

 و راردیا لاععساهدنتشک كرارسا

 كفاصهنس یک یشلک هرا رم كیفدص هسلا هل وا

 هد نه روک نوسلوا ارصتخ هد نهجو كنيشلک

 لهدیا ماود یرغوط اوف هدعل كل س هناکح

 - قو قلی را راو مولوا -
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 هد ن توا » « 1 نقد ص لیبیعانبم هد نس

 كغ اخ هه ید كشیاوب بوش هلللاح هب د «ےغاص

 فابص هنس هرکص ندقدالک | یتغیدلوا یس هل حرب
 قرهلوا نیلکرب هدنرزوا یرارم كسنیفدص رجملعع

 یتغوحرب ندننارهوح كزهغلاقو كعاخ نوحما كلوا
 دن زخوا هلتهجیمی دنلوب شلک قزهفاتط هن رزوا

 هتشا + رابدلبا رارف هفشامو قشاع ناحعتسالار

 ندناو یدلوا شیدیکو ا شیدسیک نوجرایدنک

E یایشانب هی كفاص هنبسم رکاب یک 
 را هماشیصو یرلفد العاب جد كنسکا هبا ییددلوا

 ید هنلا تامولعم هنوک رب هقشا نيود هنا دیه ۰

 شجرف هد ید ا هلک هرکص تعاسرب قدص هللاذاعم

 یدیا هلوا شع توا ناص یتیدلوا شل رماح ۰
 لو یهدنیبیج زک رولک ناه قدص دوخابو

 هش رزوا یس.دعم هلهج و یهجه یتسقاج یلکنا

 یادسف رب ش وب ید یسکیا یدبا هثلوب شمروا
 شاوب یری یسهح كغاخ هچه:و شبا ناب

 ,یدرولوا ۰
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 نیوز: كفا جست دک یوا نطل ياقا
 توغیح ندرا رع یمیدنک تانا دخت و یلاتیخ ان و

 یاصهثس لیاعم اکو ۰ روند لاتیعتسا شیدنک
 كس رام قدص ردق هن وا هکر وتا نط یخ
 كمرنک هن.رارمتوسلک ید شع لک د هدنکا

 هنس هک ۍدنا نیما قدسصارپ ز ۰: شمرویتسپا
 رفحرف هراصبو.۰ .شلزهز ماخ هبج# یناسص
 هنس تالنک ۰ ندشملوا نفدهبارواكزدا تافو

 قدص هک یدسف و یسشهنش مه جد كداتص

 سموا نفاد هنارواو "شمربدلوا نوروا یتیدنک
 2 زدسلووتک هتنرب یو هپ یکدنآ تیصو

 ەد ش٣٤ تاف و ن قدصخد قاض دن یاو

 . اب یدوولسم وا `! یاهیاه:  ؟ىدزۆلب

 عدت یاو 3; یکدلوا نس 3 نت ر لمرات

 كەش وا قا ٠ متدلوا ت بس 9 یکدلوا

 لئ ؛دنک نس مدو ا5ن «قوپ »< راد ذر

 ند ۶ 3 يامیاض یاص هشت ناما > » ریدر

 ددی :مزوسپ روک یم یکلاسیخ كنس طع»مغاص
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 یخید ارجوا هرللاحهن كنیقدص هجدبا سج یلاحوب
 یسعا بیغ ییدنک ابعقاو. ۰ نا ناجا لیصفت
 اما. ,یدغا پبغ عا ب .یدیمزال

 € کک
 کدر دارا ارد ۰ یدلاق هدر ید سس

 شریک ید و یو تر حالا >. نامز

 قالو را ام یچیدلو ۳ یس دافاضیوو شنا

 كره اکیا هدنتنلا یسکیک ور هدنسارا ٩ فی دنا

 لیدو رغاج يفند را خادم مک مک

 یی جا » هل ظ زرویبحا یراررع یحو

 مدلک کیس ٠ مربصا رول چا م دلک ن ۳

 یدیشمالشاب هزارن هد

 ء نکیا هدزاسو قدص  BEبو:

 یدلغالکقترا ۰..یدرووا یک نامیفا ۰ یدعااو

 هدنرزوآ دن هکلب ۰:لکدرا نم نانالناج ۰ اب
 و دف رص ءآ » هه ۰ ,یدا دوجور نالت

 هتس لد چو پک کردید 2دا هددرآ راک

 رانا قاب | اما یردقسیچ هنا دیم ییبدلوا_یابص

 یعدعهیج هنآ دیم هلتروصوب در 2
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 یرلترم طح اش اب هک یدنروک یعانوق كن اشاب یطصم

 ید قلخ قانوف دارو شعاب بولبق یی وسناب
 موم هد زهرا نو و وشب وا بوت

 ریس رم و كم اهرب وج ی 2 وب غانو قو و

 ترور هداکو هرکص زا رب قیا .یدتسلا ق وهاها

 ۰ یدقا هالغا هالغا یح یدفاب ۰ ی

 هی >الطصا لوبتاشسا ندنفب دابا یظنم كب ك , قانوف

 یادومو ۰ . یدیا ارس هکعد یشق ه راو

 یهدنحا نکل ۰ یدلبا رطاخرد ید قدص
 یکندلبا رطاخرد هدیغددلوا شجموا كنه رانو

 هغارارم ییصاح ۰ یدیشالغا راشخا الب نوا

 هباص هد « یهجوا یصجیا یر » یدراو
 ل رود قنرا هد دالک هرا مر یک زوعط هراص

 را رمییدنک یدرب دلاقندنفلداوا شلزوج هد یاب

 هدرا ۰ هاو هن وا ۰ ا 1 ۳

 . ید الش( هغءادلع هدنسارا | را یتیدلوا
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 ۰ یدلا یسهداج ییابف نوا بولوححو هلوص
 رامدا ناباط یسدنک رد ه وبا ات نداروا

 هنمولكءالرب نیکد ههجراو هب وبا ندتردلوا

 ندیکیاتعاس هک قجماو .رولی نغج هیلوا راجود
 یخد یتساروا _هلاسح ینکج هل اراو هب وبا هرکص
 ۰ یداردبا دیما یتفجهلو یلاح ندرایغا
 ندیکبا تعاس کلا یدقیح یرغوط مخ ره

 یدةرچیرغوط ییاسحی.دنعح یک "هلن ار او ہرکص
 یرب ندتعاس زونواو شا راک هتناج قلجا ارز
 ندنفبدلوا شلاق ندنوف یدوجو نانیمروک ادغ
 هرکص ندکد تک دا یکیا رب بویمه وروب لو قح
 ىدا رو)وا رو یکیلکدد

 اطال دونه یدک“ یتفراو ؛ هجنوا تقاس
 شاب ید ییوسخ كلک تسار هنالف لوف قلارار
 یدتک ۰ یدیاردیکءن نکل ۰ یدالشاب هکمنسوک

 « یدلسهراو هب وا هدندرد : تعاس دک

 یس رت لدلاخ ترضح یدک ینالف یرلیعقاوف
 لناق یلاعیسهسکا ۰ یدلوکون هن وراقوب ندان

aS 
 نت
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 هنا رھ د یرعوتط ها يقو ص انا هاک ۰ هعمأح

 قیسوبأم وص کام هدرا رطا ییشقا و راقات

 هک یدپا ر دباو مسن رهن ههدمرویدیآ رتوصت .

 یتفالع نوح لوبا نوسجا رلن دا کج دانچ

eقانشا ش لکد تء> ةد لرو  

 هلتس هداد از هنلاعتا تع حس ووا از ۰ یدیغو هل

 ادت ا تمایطب یت ن اما ..:,:یدیا | شک للخ

 ییکحتیدا هنا هساوا قانتشاش ۰ عود یانتشاش
 ك زارپسا هدیلایعف او راوطا نصا قىس املج

 یسمرتو نوسلوا هتشررسر رولوارادم هنسلواسأف
 «یدیغوب یس ږ كرانوب هدیقادصک یدبا رولک مزال
 هب ونا یرظن طوطخ بولود ھهج چار هدیکیا
 ندیا:فدالنطت هنکوو ا هکنانص هلیءرع. قهراوردق
 یدبآ.زروط ووش لاه مادا یقاوم

 تک یک یدلشاب هک رول یرعوط ۵ دز : ناب

 .یدنبانشوقو رایجراطنف ۰ یدک هدیدب ناب ۰
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 دا رالفوف ن اا بت بوق وو كنەمعطا یلوا

 ۰ رفتار 1 هدر دك بالوط ی دعم

 نر كنودص ډای وا راش مک, دیدوش
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 رب هد یواش یخادزاب هل هکلاحا ۰ یدا

 ۰ یدبا

 «یدروت ین زاب هدک دلک هغګ رنواهدنعاس سلا 4

 هکزوچ ۰ یدلوا شمروت ۰ لکد یدروت
 ینیدسلوا شمزاب هنن رزوا دغاک روک ذم كنيقدص

 قاواباتکرب هج وق هسلک مزالیسزاب قح یرلیش
 3 یدا ردنا اضتفا

 .یدالفونسبدنک ۰ یدقلاههرکصندکد ت یزاب
 یترق ندندلوا شلاق قنا وا ردق هحابص یک
 ۰ یدا یک لذ

 یشر كجەي هڪڪاص یدنفاب هنفارطا

 شم نداعس وا ! یه مع>وج و > یدارا

 قراقوس یکشاب یک كغیدعلاق نیلحابص نس ۰ هلوا
 ماح یک یغایف دیمزا یسهطروع قلا راب وح

 یسالادرابصررقیف یک ناک
 یس هل ارف هطلع یلجریوواف جاغا ثلیچ هنشب و
 موب یدمش ییالوط كغیدلوا هدقلوپ ولوط بوط هلا
 دنساا ناوا مه ۰ لدا روت وس هلی كاەساوب شو



 1 یک ام
 شمالاق یرب قج هلنئوط ترا شلاق رده یوا
 ماشقا نوراقیح ندننیج نل نوشروقرپ نالوا

 كفن رح تح هراش هراولاب هب یجتوتوت یرزوا
 ةا رزوا یرارمصا ی هدکمامرپ و قترا هب یسرب و
 هدیقآ یشازوک یخد هلاط جاقرب ندارطضا

 ینندسلوا شاتبملا هب یسر و هلا لاح چوک هدیفآ
 ۰ یدالشاب هغجزاب ززوس جاقر هنن رزوا كن دغاک نوت وت

 هدتعاسرب وا ایناه 2 قدص لرکف نجوا 2 ایه
 1 ییدص رعاش نایب وع هدیصق نا سکس ههادنلاب

 ی.دنسوشراق هرکرب نامز ینندلا نیلا یلف وا اياه

 هدزا وند یرلیش یتحازاب هکناص هد توان هراود

 یک شمارو زان هدعب هدشلرپ زاو شموقوا الماک
 ن زص اط نوتشود نب رسکملک.دنوروط الصا

 عا عب رس نریوسیتا هباتروا بوژا راج راج
 ۷ قدص

 كنيفدص یک فاص ہنس ماخاب وک مهلا
 ما شهر دلوا بو هژرهز هد یرادتفاو یناطفو

 روئوغود تعاس مرا رازاا فرحر قجوج هراب
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 رو شجل ن (قک ہد ےھ) یندیبا و قعارا
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 هداسلالو الا هیاکح هکر درکسشروک رک هسدا شم |

 راهه نا ضعب هدیک تیک ۰ رولیئالشاب ندنتهج

 رلتیمها اه دناقرب هل اسم هرکصاهد ۰ رولناق رانالف

 روناوا تح ند هقشاع هلا قشاع الش ۰ رولر و

 هکر ولب ر دراو هه چرد وا یارطضا كرانوب هبا

 كل هباکح تیاهن ۰ رولی روتک س اب ندنرلتایح قثرا

 ۰ رولب ردتا ناج یادف هرلتوب هرزوا قلوا یه "

 یناهکان هسا شاک تسار هتفرطتو رم كررحم دوخاب

 هب ورجا یپهقشاع هلبا قشاع قر هجا یسوبق ديما رب
 ۰. اوت

 لویصارب یعاس كعا مظنن هلروص و ییهاکح

  نکنآ رازا تخم رات كنهسعقورب ۰ ردشریک هتک

 هدییهباکح هسیازرازاب هلبئالف هلیتامدقم هک لصف

 . ردشل رو یتسلدنک ررحره هخمزا هلئروصوا "

 نوا یر هسا تراسا "ردیلکد تراساعونرب.دوب "
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 ةتبلا ۰ مدوقوا  هباکح قوسچ كيردق هبیدعت
 زراکح قوح ر م ن + رد رکسشمودوأ هد رمس

 هکلاع>ا ۰ مدزاب هد یس هاد جاق ر مه ۰ مدوفوا

 ۰ رد رکسشمزاب هدزمس
 ن رک هسبا شەزاب شموقوا هیاکح هدزس هکناص

 یا هدلاح وا اریز ۰ مرولوا نوش هدانز اهد
 ۱ . نکسرالکا لزوک اهد
 كن هلئسم نکیا رازاب صوصخایو روقوا هاکسح
 تقد ,* ردیمراو نککیدتا تقد هاب رج تزوص
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 هعابانا_م۵ ۰ یدشاتحار مکروب ه وا ۰ مدروک

 1 | ۰ مر وب هساا قماش وا ندمک وساد ولا

 ۱ ت | قعشف و ا تا ونک

 . مروالقاجوق یعوتشآ ( هلباسسكيد ) ۰ ادو
 ش» ردل وا ید نس ۰ ع وتم / م وت ۰ مرو دنا نظ

 1 هشدار رد) وا ۰ ار رد نیس هشس ۰ دیا

 ۰ نوسعوطیملاهسک نکرولوان ۰ ردلوانس
 3 عوف ۰ م وتن وسا و ط رک واعد رده ران

 + ۰( رالشاب هفقای دن رب ر تب وریشاشیمم۵ ) ! توطنس

 مکجدسلوا ۰ ماوا ۰ ماوا ۰ قو قو
 ۶ مچ هاش هل ون نت * تد ن ۶۰ لوانستبقر

oلک ۱ روا تداعی هتتشلا | تداعدس  
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 ییشراو ل هبسر اریسدا یمکدلک | ل الح یمتح ترخآ

 مام راب نواهدنرخآنیراب كل هسیا نمروک ۰ كسرروک
 3 ران اق

 نداق هشام

 ( ردیسک راقچرید )۰ میجلارن ۰ مزفآ هاکب
 كس نوت۰

 1 یدلوا كا وک یدع* یا

 منا راص
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 هللاو ۰ ید هاافدش ن و ساب شیلا ماتا و

 هدکهرو ۰ مرو اا سح نغیدل وا هدک هل هات ك متاح

 ندم راز وک یمایض هد ی دن اب یس هیم ال تامح 7 هکناص

 كنس هن هسیا زلوا جهان وتفههآ « مر ودیا نظر ویقیچ
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 -  ماخ هر

 . یرکیهدنفاقوس م ةلاص هدنس هلګ و وة رد هدڪاف

 دل ید هم رک كمناخ هج ر 9 لورمو جوا

e۰ هعاج  : 

 E | یدنفا ناخ
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 ٠ كى نوت

 ۰ مدنفازکر وپ (قراروا هب هرنت
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 ۰ هلن كداشو یدمش هنشيا تح ۰ كسرودا

 ۰ مرولب یتفیدلواندک رو زوسو طف

 كم نود

 ۶ كس رمسلا 4 اهداح

 ماخهرباص

 ۶ كىسە قحابب یمیدهتسدا

 كب نوت

 وش نسكن۰ مکجهلوالهسل وا شمهتسیا یمولوا

 ؛لوروفنددرد "
 ماحهراص

  هّقح رب کب نداق هشنام ( ه داق هشباع) ۰ العا كب ۱

 هلکد و ( رایج بود« یا لن»ن داق هشناع )لو ی

 ۰ كرویماادف یثر قوچنوجانبهک لوا شل رب ارب

 مب نس ۰ مرودا ادق ناحر نوجا كس ن

 هقحنداقهشناع ) ۰ كسروا ادقیب زابل ر نوا

 ۰ یلقمتابلا ( رروتک دخاکو لق

 كي نوته

 ۰ مقابل وس ( هل راس> لاکیر الا یلف)

 ات



 سرب كتحارر و ندنلاح وش كن وتفم 7 نام ۷

 ۶ یمشو یسیه ٣ نوتفء ى هل وا ( هن وتف)۰ رویلک

 ۱ لب نوش
 3 .كسرو زوا یکاکوک هریهدومب ۰ شوهللاو ۰ شوب

 ۱ ا
 3 ۱ ۳ شو هدزابل 7

 3 كن نوستفم

 3 ۱ ۰ شو ۱ توا (كرەروتوك هنااییلا )۰ ۰ :

 3 ۱ 9 اخ و ریاص

 ۱ ٠ مام انا

 كب نوتفم 1

 a زار نس هنکرو كنوش یراب ! برام
 3 ۳4 هراص

 ۰ مروس هک كسرولپ ۰ مروس یتس نب | نوت
 ج e ۰ و E م

 مد قبتس یس
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 كنسن A هد ڭىسكحەدىا وع یگ ایف ره یع روصق :

 ۰ رغجەلوا عب نس
 عاخهراص

 A hy یگدک رو یرلیدرعل وب نس )لمت )

 ك نوت ۱

 ۰ ندک رو هللاو

as 

 ۶ قحایاب 4 عاخالبل هسا هاب وا

 ك نوتفه و اچ تطفو

 ۲ الیل یکداه ماج

 مناخ هراص
 . آلا كغیدلا هع رژوا جی

 نذر ملت هفواكءراض و رروط بوک رار
 و هش زر« كس زول نم ناما » هب وتە عاخ تنطق

 یدنفاتعفر نانلو هدکمزک هدقابا هعرسوک تیعض و

 هدهساراناح یی راشاقوال و خو ردکت نسهجوز

 (قرهبم هن ابط یچ د نوتف» هلک < اما ود دنت بعض وتنطق

 كب نوت
 < شو نوحا كشاب كنس ٠ ركف شو هللاو
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 یزکنسح هللا (قر رللاناح یسندقمالغا) ! نوا

 نوسرلشغاب ۰

 كس نوم

 ی نون کجهراص1 | ماج
 ماخهراص

 کج ہر اص ولطوم هن !نامآ ( لر هسک ییزوس) »

 مدّتشلا ییکیدد ۰

 ڭىن وت

 وش طقف ۰ مکجهراص هتل ہآ : 7 اب کج هریاص
 مرویمهدنا لوبیکیدرفل یکنمد ۰

  ۱مناخهرباص
 هدینا ۰ یدلاق مرع تالتعاس جاقرب هدوش 7 نوت

 یتسیه ۰ مرویلی ییسیهن ۰ هعادابر بویلرهز
 مدنرک وا ۰

 ك نوم

 ) راشم هل وس هن کس ۰ شاک ای كنا رولب هن( رات رح

 ییفیدا وا شلاقلرع تعاس جاقر مه. ردن الاب ةا

 ره ےب نس هک مرویدبا دیما نب “ كسرویلپ نده



 0 )0 یدرغآ مرانا ناما

 مناخ تنطف و نیداق هشباع
 وری لرههد ) ۰ مز العا كب . مدنفا فا كا

 ( راردروتوا بوبابط رلقدصاب وقرا

BN 1 
 زارمحا قم زا نو" 7 هل هر ویلا ) وا 2 )

 هدا رص هدناریص نر و یکیلا : قوبءررضاما ۰ 3 3 نمر ۶ اقئرا ا-ءهفاو :مرودر ویکی I رد

 یو قجردف و هدعاخ یکهت وا ۰ دا

 1 رند و قانهشاسش یی ]) 4 یو وسا 1

 ڭىن وتە

 مدام وانعهر مجهز ؟یدرل و ( لرهرب 7

 ۰ روم هلی هدتفیدلوا مک مناخیکدنوا
 ا ا

e 0 دوم ایا ٤ 
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 نفلاطزار )هسیا هن ۰۰۰ نمەدلاو ًاتاذ ۰۱۱ 1 ! هآ
 كعنوتفم باما مروی دیشیا اسس النون !ءا(رونلو

 «یدبانش تیاغنامزر نوت خب ۰ م رویم هلوب یتلاح
 هدنامزرب .i ید ا نم هلی وس یدرقا هدب ندامش

ML 
 ناروط هدموشراق یدم ۰ یدناراد یکرو راثاب

 رازوسیع*ر یکیدایوساما مروا یهردا وا نوتفم

 نوت نوسیببمگیدوسمغب ۰ روراک بیاجگ هعالوق
 فلک :هدمک هللانوتفهرب یاس ۰ مرو هش و وق هلا

 ( رلیس ی رازوک ) ۰ مرو هدد وق هلا فاکت

 ماح تنطف

 یکیدنک یدنک هلو نوح ۰ هلوزوا مزفآ هلوزوا

 ته قاب ۰ هدکناب نوتف هتشیا ۲ كسرو زوا

 نسایاه ۰ روټاب 4وزو كس بی رغ پی رغ
 9 هلبفا ریحآ وب

 لس نوتفد

 ا یدمش ۰ لب ریجآ کی نس ۰ مدنفا ابو
 2 وا)” كس رول هراب یکرو هلا رلیدره) ییتیجا هلب و

a 

: 
E ۰ 

3 1 

xXیل  



)٩۱( 
 ! فوا ۲

 ماح تنطف

 . شاک كنوتفم هتشيا ! مهراص ! مزق

 كى نوت۰

 ۶ مدنفا زکسیءهراجآ یزکی رلزوک قح زا
 ماحهراص

 ك نوتفم

 ماخزک هدسلاو ۰ مدنفا لعد و زکلاح ۱ 2ااشام

 ۰ یدیاراروید « راو یکلبیاكی نوک وب »
 ماخهراص

 اعاخ نمهدلاومزب زکاایییعب اه ! ملاح زک هدلاو

 كب ن وهم

 دن هس تو بس ول ا قلاتفر هر ندرب )

 نوح! مدننا ۰ اح نضەدلاوەد مز ) قروه الب وط

 ۰ ردنمهدلا و ھت ۰ یدیا نمهدلاو اذ 1 نوسلوا

 ۶احراص

 ۱ r ,E 1 رخ هل سه ارم
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 ۰1م زق ( هب هر اص ( ۰ شوا راذل وا 71 زکسروروک

 كن وتفم قاب ۶۱ لهسچا یکیرازوک ۰! مزوک یکیا
 شاک ۰

 یدمفاتعفر

 ( کی نوتفم) ۰ قار هنلاحیدن؟ ۰ مناخ هم را وه وئسوا

 ۶ خر ایت ون روک یر
 اخ تنطف
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 !! روروک یزک فرم ! توا
 یدنفاتعفر

 1 یتفرعم كيك

 اح تنطف

 ۵ هی زوا ین هم ھا ی دوش ۳ تسروس یهالاقأر

 ن داق هشاع

J)۰ مک رود ) ایرو هراغبس هب وتم  

 ۰ نوسان ۱

 كن نون

 ۰ ردروسک واین هتسخ ۰ نم هتسدآ ۰ قار یدعشنأما



 ( ۸٩)
 ۰ مدنفاشلک كب ( كرداک )

 یدنفا تعفر

 ۰ نوسروب

 عاخ هراص

 ۰ نوسروک یزلاح هدنوسروب

 لصف یعنجبا

 كن وتفم و راکاوا

 معاخ هرباص
 |[ ڭىن وت جک ۱۲( رربک هب ورا كب نوت )

 ( رچ ندندنک بوید )
 معاح تنطف

 ! یدلک كن وتف دما ؟مور واب دل واه (زناشح)

 كن نوتفد

 ؟مناخلدل وا هن ( قرهشالفاب هلاهرهج رب یک ولوا )

 | مناخ هراص
 مناخ تنطف

 هتشدا" قح هلوا هن ۰ مدالواءآ ( هاو هکب نوتفم )



(۸۸) ۱ 
 ۱ یعدنک (لرهلوکیایابوفاب هن زو كس داق دشدام)

 ھډ مھ ۰ ع هدخشب بقا و ۰ مروب دا نظ ك
۱ 2 2 

 : قح هلد وه روف هلا یام وا نکا ۰ کا لحا

 1 مول واهدکشب و ۰ کد هدکشد قحهلتادلا هللا ی

 1 خرج روک هدموشراق هلل وش فی اموا یراک دید

 ١ صوصخاب تباث هدننبم و قشع قداص هم هو وقف.

 ۴ هم ورخا تقم ییالوط ندمکیدلوا قرهلوا مولظم

 كلارا ۰ ىل ءامتادلا 0 رونادلا قت وجر دام

 و لدردو کم و یگ و۰ رک هر گیج هلی

 1 ید یدا وا هدیامرد ردق هنامزر ۰ یدبا وا

 (رونبلاح یچدوبف رالشاب هال )۰

 نداق هشام

 ۰ یداک كى نوف مدنفا هتشیا

 ماخراص

 هعاب هسا ن وتم ( راتبحنب دا هشد ام ( 3 ردمم وا قا

 ن داق د شد اه



 ۱ هل هسل وا شع الصاب زار ردشع رعآ ها راکیک هاا

 ماشفاو | هعع مه ۰ لدا ردا تحار قع زا .

 . هدنرب كل |

 مناخ هراص ا

 ندزکبه (قر هقای ههنا ) ۰ م هقاب ی هننیآ وشر و 1

 هه نب رویای وس هندی یس رغوطایهد

 ران امزرخردل وا نآریح مدن ؟ هیکلاز وکی دنک هد 3

 كحهروک ییهرهح مکیدر وک هدنحا هنا وش یدک و 1

 ۰ مدیا راقرو مد وا سا

nماخ تنطق  

 هت بخ ! عالسرا " كسروب زوا یکیدنک نوچ |

 .رالوص ررارامص هنبلا کک

 ن داقهشام ک

 یکیدنکدن هااشنا ۰ مدالوا راو تکاصک ! ۳" 2 ِ

 "ناسا هدبوقلاق ندقلهتسخ هد مه كسرالپ و "
 لزوک اهد ندنکلوا نامزیی درج وط ا !

 :رولوا :
 نام ام



 داق هشیام ۲ تنطف 1 :ذاتعفر مان یاص

 E ماچ هر اص ۱

 ؛ هدقات دا یقیدلوا شرارمص یک یم ولا

 2 ییدک اهد مدآ زککیدردنوک | نیداق دشیام

 ۱ یدنفا تعفر

 نوتف» یزصهرک ذب ۰ مورواپ یدلک ۰ مزفیدلک
 ۱ سما كح هلک یدعهد وا ۰ شر و

 ۳ تنطق

2 



)۰( 

 كب نوت

 ۰ رو یوطلابیدعم ۰ كسرالک | ییسیه نب راع

 عاحالبل

  هب هرن یە راب هصک ۱

 كس نوت۰

 ۰ روتک یم وطلاب نس

 ماحالپل

 « كج هلکنب رابکوص لدردو (لردروتک یی وطلاب ]
 كنه الغابشاطهزع رغب هصا وقترا !ولط وم هته

 : مهروتآ هلا یی راب

 تك نوت۶
 ۰ مروساک ر دق هتعاس یکیا ن ۰ ها قا رهنس

 ( ردیکبوتیچ))
 ماخالیل ۱

 یتبرکم ۱۲ یمل وا مکجهسیقا قان (هفارطال
 ( زنیا ی دهد ر راغ ج دوا ( هرات روف ندقا مةلا



 ۱ و ِ سم ر هغءارآ

 2 قارا ز را 0 نم هل یلاح

 ار 1 ردنا تراشا
 ۱ كب نوتفم

 د ایده مال وا رده
 ِ 0 لی



 ی 4 8

۱ 

KC RÊ Aو دن مرا  

N TO IER 

0 )۸۳( 
 ۶ كسي دراباکب ردق كجد المح هاش رلاحوش

 عاخ البل

 1 یاهیاه * دلو یعیبیدرقل و هلو هلوب

 اهدلکد هک لاح و نب زسلوا فقا والصا هکی رارس|

 نس كن ۰ مراب کس ردف قحهنالتاق هنن رد شو

 ( رالشاب هغهاب ررب ررب ) ۰ مرویفاب هنشيا ۰ هلزوا
 هار )ییالوط ندکلاحو كن هک لب هدو

 یدغاکناناب )هد کج روب وب هتشیا ( رس وک ینک روب
 هعدنک ردهد ماب راج راج یک كنو ( رەس وك

 قحا ۰ ميجآ دعدنک هن مهسلوا مرو
 ۰ اکسمرونجاآاکس ۰ هلیط رش كلوا هدکعاح وق كس

 منیدس وا راب اکسےب ۰ مر وبجا اک نوت۶. هراحی

 شب قع ترد لهسا وا شاواراباکب هدنس رده

 ی وساکب یکیدرد ۰كلدیازعا مک ن دنن یرسوب ردیآ

 توا لر دیا نظ مدو وا ید ا وک هدا

 . ادا رالغاهدکل ر هب وش راق وش راق ر دصک كغید الغا

 ۰ هلدا ررلعا ارن یک زیدان وا تولوک ۱ سس



 م هقاب ۰
 نوت

 هشود مدسعلاق ! ؛قو اح
 ۰ کج

 مرو د قاب

4 ۱ 
 یني راهجرا ِ ۰ یدک بوت کمو یدوش .یدب

 راس هر x دلك هلاح و هد نس ) را ول

 ٣ رده و هل وا هسا وا

 روت
 بولاق هغایا هل هدنس هيل ]و دس )

 اس ما )

 2 kp ی ا و وچ 0

1 



( ۸۱ ) 
 . یدلکق لانف رب هکب ( نکيا رارریک ندوق)

 ماح هیت ر ۱
 ۰۰۰1 | مکی دل وا ريخ

 كب نوه

 وش! یس هلماط لک (لر هرس وکی برا هچرابدغاک یکه درب)

 ۰ عر وک !قابهدع ومرر رر هد لآ ید رهحراب دعاک

 ماح الل

 ! عرب دقابهللا و (دلرهب رو هن رزواكنس هلماط لک )

 ۰۰۰۱۱ یدادهقاب

 كس نوتفم
 ۰!نوسفای هعشیاالبل ۰! مرویدقای

 ماح هير

 | نوسقای مرق ۰ ! الل هغقوط
 ما اليل

 ۰ یدرکه لاح و هدیدلکب وت کمو ۰ مجانا م رر دقأع

 یرادغاک بود ( ۰ زا و وتکعو ه4ساا را و 4

 ( رالژ اب هغمالد وط

 كن وتە



 ۰ ردهدنمزع كمروک هدر یزس قره وا ه-هفد

 لاح همه ن وا یاس ترسح كيتج ورواب

 ۰ مردبا اجر هلتبمما لاک یزکش رشق
 ( قراپ راچ هننل | یتیلا نمروتب روت یب وتکم )
 هژن دح لاک ) ۰ یدّسوک هدینوک و كف یک

 هاتلارب هرفیب زق نب راب | تعفر ( قرهتریپی وتکم
 ۰ تنا مار نوک ود هدکرلا آ هرکص ندک دهوک

 ۱ نو کود نوا لس تشومب هکنوج

 ( لرهروتک هنشاب ىلا ) ۰ رديف وه رب ڭجەدا

 | روهزت مرازد | روب رارف مرازوک ! ه وا
 ۱ ) ر هن رزوا هاند یسدنک (

 اما
 كوب ( هلا ناکخ هکر وک هدلاح وا یکب ب وای ند وق

 ! زکسیمرولک قع زا !! مناخ لور | مناخ

 لصف ین درد

LE 



)۷4( 
 اس الا یءهراص ۱ وا هد زابل 4سا | هب هراص هدم رظذ

 نوجاقمراتروق ندنلا كنعفر یمهلوا روک وا ییمب
 قحدفار ۰ زلوا زلوا ۰۰۰۰۶ عەقار یبییالیل

 ( رونلاچ یسوبف قاقوس )

 قاب شوق ۰ یدنلاچ وپت ۰ یسلماط لک از
 ۰ ردیک

 لصف یجنچوا ۱
 ك ن وتعم یس هلماط لک

 یمهلءاط 13

 ۰ یدر و ی وتکم وش فی رحر یتا. لاج

 ۴ ید د و و هکر نوت۰

 كس نوت

 E هر شط و ۳۳ اط لک ) ۰ م هفاب و ۰

 ه ردناق ۰ ۰! تعفراضما ! یاو ( روفوای وتکم

 ۰ م درو! وا واتعف ر

 وص ۰ ی هش یسام) دوی هحایص كن ر اص ز ک مهاطع



)۷۸( 
 نا ندکرو دما ید ۰ مدنارابوق هادیم

 ی هرس وک همش هدهکبط و مش هدم ز و هدلاح یکددتنک

 واهد م کا رب هد ز وفط تا ا ۰ مرو هل

 هدرانوک و ۰ یدک 4 £ رطاح ربت رک 94 هدنالاب

 ماباب 4 طعف 7 را و یکیدع و هل ر ندنزافو تك 1

 ارا و همونس وآهدن وا كام 4سد »& روا اح ۱

 3 زکروت 2 هک یدل وا ردو یار e قح

  هدیدرامیج هد زاب ضاب صعب هن یرالوا ۰ ۍدلوا

OS Iچ 3  

FEU OPO OIE,ام  

SEE7 [ 

 2 ر

 ۰ مدنارروک نوسا وا ندقاز وا نوسل واهدنا هب رع

 ٍ ۰۰ او ۰ یدلوا بیفقلارآو

 اهدندن هراص هلا ۰ مگ ا اا اا ؛ قو قو

 1 كل وا هن رزوا كنا ۰ ردد م اهد ندن قداص

 1 یان درب هلو ۰ مدت | باکترا ن نحل لإ

 ِ ۱ رد 4 کان . نوا نا را هراص هک ماعوا

 ا همانا ذخا ندنوا مهسلوا شا قلقچل 7
 لماع هللا فطا اك سکعلاب یتح ۰ زعنلق ملا و

 هدماشفاچوا کل صن ۰ یدیا روبدیا هک صف < ا

 هدیاهن  مابایه ۰ یدنا رویاک هد زاب اص رر



 7 ا
 رو نوجا قم ردشلا هفلشوخرسم
 ےب ( هنسهلماطلک ) ۰ رلشعا قاضا

 ll ما شقا * ژوءمهتهسا 4 ك

 زی هلصارف متل یکیا ۰ یدیشاناب
 مر رهک « مدناقبط یدعم



 ا وا هک دا نی

 وز ەم شن و نیفاص و مو 1 ی

 ب نوقم

 4 رکص ۰ !مالسااو ( رب س 5 وکر لاد

 ار وا روبح ی هکع ر دن گی ۲ دد ر هد ی دم

 1۳ دادید ج یی هژشن دنیا

 1 ناو رج 3 هللا

 لب فدا دار روژ قحا 1 هقارطا (

 روید هلو نوچ ا كمر 1 یا اکب ریلعع



 - هلبوس هل و نوجا مکبآ ا! ملاح هر لا

 ما " 7 IE كسا روکا

 یسیراتكتلخ (هفارطا ) ۰!مالسلاو زکر
 هسا ن ۰ ردن دا تیاکش ندو 9

 ندنس هق را البل ورکه ب هط وا یهدنناب قرار اقیج

 _ م ۳ هر

 ۱ كینوتف
 کا یا (ررو واهن وات 4



 2 یلاّوس ترخآ کب قترامه نم
 را هبانفبود ) ۰ یدک و ج یدنعهص هما

 ( رروتوا
 ن

 ۳و مە هر "روا ممه ادرک

 . یحاص تاج ردق تك هدیا نم هاب ی دنعص وا

 | ًاتاذ د ی ۰ 2 ىراةدلوا



eكب نوت۰  

 یکدیک 2 : ی ی”
 سا

 9 یداحا كي راد ا 2 4



 مخالب

 یش ر < مدنفا ردقلن وع روت 4
 دان وا گرو دید یون

 هکر ا وهن قج هلیفص

 بت

 9 هژءاط 9

 بورد)مدو ها روشها شال تاتو و



 هدب وټلاقیراب راب هجا تکب ! كجلب روک یغی

لعربخ یس.الغاروگن و هروکن وهندنا ی
 مچ ا

 هدایند هک كب ر يکكي نوتنب صو ر

 را رکا نمهلوب موزا كن همال

 قراچاص رناقندنراز وک نوه ری ضب نک

 لصفیجن کا

 یا ئاخ لا نوت

 )لر ریه ورڪ ا هللالاحر لاسر
 یه اما

 نو یدرب و را ۹



 یهو و 0 یلم رو رار

 ) < یلامرا وه رزوا هد نوما كلیوس هسیا یر

 ِ معاح البل

 ۰ قو میدراو رووا ہد ےب ا قو

SSمناخ ر  

 ها را و یک هکر ۰ ایزع | ماود ردو هاش لاحو

 8 وا ۰ رافرح هن اديه هدبلا هسا كح هرمک ۰ 2

 ۰ روالو یسهراچرب نامز

 ۳ شا

 1 ا 21( راغابىرخول هدر

 ماح هر

 7 لوا نش 7 ههزوبیکیرولم نم ) هب البل 1



r ىدا ا n 

 ب ؟ ميز یھب نب طقف ۰ یدیا شقاج
 ِ 3 وا زفیرازوک مار

 3و ماخ هوحر
 زیزع كب كکب مدآ ندا تافوهکلب ! مزقروليب

 ا۳ دا

 ل 1
 ندزب كب ۹ تسرولب ۰ لیابحا ۰ 5

 کک ته



 ( دم )
 3 یدالصت كینیحا وشم وة مز ۰ یدارروط وا

 و هبا شاب ملسرن :وک صع!

 ۰ yS ۵ هعشد

 ماخ هر
 ٩ رتا كم د هن هکناص یا

 ماحرلل

 ۱ مت هل و

 یس هلم اط لک

 ن هله ۰ لکدیالب ی یدل وا هناما را ویردک لوس رب

 ۰ مرور وانعم هس رب همش ندنل زرع

 عاخالب
 یقدمامزو یکی زوس كنس-ن ۰ لکدهلب وا ! قو
 اناه ۰ تا دو

 i وی دا شر و هک هد ی دیا 3

 هدر ا یول تاکد هک ردن رب ندهاشقا وا

 هدت وذل نا یوم مدعم ردق یایکیا قم ر ندنواساه

 هرکص ۰ یدیاشیامهرچ و راشیطند وا ردق هتفه رب
O a AN RE و 



( ۷( 
 نار ۰ یدل وا لزع ندنتب وغانا لا ۰ تواتوآ

 هکرا و یآق-م یکیایکیایآر,لصف ۰۰۰۰۰ هداب ز
 ۰ روک هدهکمروکباسح هزوقک:ققرآ

 عاحال-ل

 ۱ کک و ۰ مدیشماعا تفداک ون قاب ! اه

 دره روا 2 هک راویآیکیا ۰ را وهدو!

 ندنغات یر هک لگد وا زک ]اب طقف ۰ رولکهوا

 ۰ رولغا هدب وهلا

 عاخە يح ر

 ۶ رولغا ! دیده | كددچ

 نا الب
 دن روط ۰ قاناشد رب 7 رولات وف

Eشا یلدا  

 عاخ هر

 ۲ كسریدیعشاوا لزع هسیا هل و
 عاخالبل

 نو 3 ره هکنوح ۰ مر وبم ەد هدأ ۱ مع هل هن هالا و

 هد وا هسل وا ج هلوالزع ۰ روی دیک هنج وک هنشیا



 یمه اط لک رامن اخ هح ر رو لل

 رلاعش یکیدتا هل

3 
 ماح زابل

 ار هد قوا هک ی ترا
۳ 

 و ۱ ۰ 1 و ET و



 ویوشود یلوتم ۰ ی
 ۰ یدیأب هرات 7 یشا ۰ ۰ قج هبایهت هو 2

 زمسات هدب وود ۰ وا حالفا زىىش وتە :

 یدعم . هآ نوت :آ ۰مرولیب هدا . زا

 روک ران وسلاق رسیدم رال وا تبسم « ا :

 لهسید نیما نس مهسا اعد ن هد ۰

 ۱ ماح تنطف 3

 نس ۰ مزف ود یش : یا تا امد دی هب

 ار ىس ید مه . 9۲مرود هح ی
 رو وازار هکلب ۰ ردن وغرو لدوجو ۰



 ۱م ا یرار ر
  یجئاص هدا روش( كرس وکی نسکو کو رالشاب هفغقا
 ۰ مدالشاب دور ِ یر ی

 ماح تنطو

 روا دنا یارم نقد آیا رم
 عاحهراص

  لسیازعالوب ییالوقر كنون ر ؟۱(كرهروسکوا )

 ۶ لعاب هب 6 و یدمش ۰ ردنوکیکیدتک كنهریاص

 مناخ تنطف

 . یدنک شیا ۰ قو یش ر قح هلساب نوحاكن ات

 زا ع نە 4 تیاربص نس ۰ قحهل وا ل صاح هل تعط

e e ۳تو فو ِِ  



ee. 02 طهف ر  o 

٠ Eهشیاع ۰ نعهکزا و لکد نک ندنس نوت  

 . لکد هانک یر بو
 عاحهراص 1 ست

 م هپ واییب زغا لک «منجانا مزوکیکیا «منجانا آ
E بولی راص ه ون e 



 ِت غ یر .یدنک ۰ یدټت شدا وا ۶ ۵۱ ۵

 u وت ؟ء وش باب ل

 ۱ ىدا ف ر

 e وا و 7 رده هکناص (قرالای وت کم )

 ردیسشنالک هنشاب كسکره۰ لکدیثر قج هلآ

 .یهجوفاکس ۰ مرواب كسرو دبا قا مهد وهب نس

 ۱ ۱ و ا
 عاخ هراص

 ۶ او مب ۰ تبا تج م هلاح وشی راب ا مج اباب ناما

 ۰ مرو هاکبددم ندنسن ؟ كسرو ت سا یم کە ریک

 نوسا وا مارحاینداکب هرکص ندقدل وا منت

 ید:9اتعف ر

  ییساض رح ۰ كرو دنا طا قترا اما هلراط

 دن هدنوسفا رب یتکیدغا ۰ نوسک وس ۰نوسلاب رخ

 . شلاق یکدکودرب ۰ نودلوا مارحاند اک نوا

 2 قش ۰ سرو هت ہرا نوعا كن | هکذب ۰ یدنا

  مشابلالح ماکت ندقوچ ردقهب ید هسا وا یراق



ِ 

 ا



(+) 
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 :كانیئسح .رازرتسوکلمح هنیراردباهراراصاب یمشاط
 .یدیا لکد هدلاور هقش ندنو ید یسهدلاو

 ...۰...٠ تاما ههللا هنيا نسح دالج



 رهق ! راش رح و ا ا هر
 .نوسقلاف یرلناص یرادآ نداسد ران رسا

 یيدلبوسالرهیملس یخدیسیدنکینکیدم دهن زف داق

 رت تر هل وا تدشر هلوا تدحر هل وا یرازوسوش

 كلاما یب دالجرب نسح دالج هکیدیا شملیوس هلبا
E,ی او توکس لاحر یک مولظم نانل و  

 بولیسک هایس ےس یک تبرفع هسا یار وج ناعو

 نداق اهد که داف هح طةف .یدللاق هدلاح رب یکتوب 1

 ندنایحٌةهبایخدینسحنکیارولبنآهنسهنرواگنهطوا |

 شمتک شعآ باق نامیتسیدنک یقراقیج بولیریص

 ییدکچهماخ هننایح څن رات ی سفن كلو ص كنینسح .یدما
 .یدیشلوا یسهعاخ ناهیخد كنەلۇم ةعقووب یک

 یرچیکیر هن هرکصنوکدنچیابروج نا ارب ز

 باهش ہرا وللشکیدابا تافو ًاحورح هدنسهاداح

 هرکصندقدلوارادربخ هد ب وقبح هنادیمرارسایشد 1

 هدیشرو هدرب رب چیه یتسادوسو اوه كنینسح

 یدلواینسح ریخربخ » هرکصنوکدنچ قرهیملو
 .یدننا هلبوب هیدنوسمرب واک ای ماباب اما دمنا تافو -
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 قو ....نشکح ناب هدارو ! توا ! توا »

 من تکی یک ناقلاب وش نربو ناج هتشيا هتشیا
 مو تنیس ۱ توا ردطام رهف غیدروغوط دنس

 ندهللا ! فب رح لتاق ! فب رح ىللاق !ردملغوا
 یغیدل واهن یتحابابا | هدال وارب هبب ون ۱ فرح زمروق

 هناتق كنداق ر زملس یتساسد یک من ا

 زونه قجوچ هراچ وب ؟یدیا كدتبا مکح هللا هن
 روت رصرلوک هتنزون كدالح كحهر دل وا 0

 یمدلدقروق ندهللا هکمرک هتناقكن و نکیا موصعمرت

 هد بور و 4 یرجیکیر یفج وح ی راق ؟ یدبا

 كمردنوک هادا هنادلآ هد مه كمردنوک کم ردلوا

 یدآ كمدآ وب ؟یدیا یلاحرب روسشیقاب هکلتیکی
 یبسس ,یدلاق (.دالج) یقل نکیا ناولم نسح
 ! براب ؟ردیرابع ندنوب زکگلتکی لس .تاسنس
 هاشداب ؟ کیدکح ندرافرح قلا وب كنابند زده

 یرلبزاق !ربسا هدلاكرلن ون قلخ !ریحتمهدنلا كلرلن ون

 نیما ندنضیع ندنناح هر ر دب شا ندربسا

 هل | قابا هل رللا یدنک ی راض رع یدنک !لکد
۱ 
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Eلاونمر هدهسلوا یدردقیحابروج ناینع 4  

 مور یدک ندت اند ییدسا روصت روک ذم

 چیه هحر وک هدنلاح مولوا ی هتسخر یخو و

 هتشلا .ردراکرد یجهد « هاو هاو و هسلا زلوا

 ینجوچ یخدنسحرار هلک د ینو یار وح
 اذ

 ق1 هداز فلل ندهجرد یتیدلوا شعا نام

 رب و ء هک وا تملک یا ار داع و ندنخی دل وب

 : یداللشاب هزوس كرهسدیا هلسو یهاو هاو

 ! اغا ؟ اههلدیجا « ینسح هکروبلوا كمد

 هن یدبا هساوا مدالوا ! نسحآ زمیجا ےک

 .مدیا ریجا ردقوب
 ؟ هسبا كدالوا ا -

 ؟ كمد هن ( هلناحلخ لاک )

 ا اک یهدهط وا ندههفاشموب

 یسا یهدنجا كوب یغیدلوا یجایروج ناععیلتاقو

 ناه هلردا موجه هنن ناق نمالکا رالعا یسیراق

هط وا یی دیک یدایط هننرص هدهمکترب یوف
 كم 

 یبزوک یدموب ی نعا یدحآ قرهلوب هدب رب ه روا
: 

 ٤ بم (شرچیکی)



 1 وا E رکید ارواب

 ر رولوا یا یتسح ها شک قرهلآ یب رح قهدنناب

 1 هسدیشا اتداع هلساروصت « ردقجاق یزمجاکن زلوا

 1 ۱ .یدارومر و توق

 ِ یتسح ردق هب یدمشیسهدلا و هکیداراوردقوش

 ١ نول وه دناح ینیدنل و شما | نسل ینس هلم اعم ه دنقح

 1 قرهلبتآ هرزوا هحنروک نفیابو یلءراب ل سج

 ِ بوم هرو ینعم ولا مالا و زوس راهطا

 ۴ «نوسلوا شمرجاق لکوک ۰ ینسج هدماناناقاص د
 1 رویای ندقاز واید هدبعا هظحالمرب يا

 , یدا روتالوط هدنفارطا

 | تولوا هدلاحر نی کوب یتایسح كرابلق هتشيا
 1 - داشوف یفارطا كنهتسخ ر لکک را هدهطوا یهنوا

 ۱ هارلهط وایسهدلاو و باهش هدهطواییرب نامز یراو

 : اکو :یراکنامز یار ون زا ندنسکیا

 ٠ .یدیا رار ویب دیاریس بوریک هنجما



 ات

{0 aT 
 رولوا كحهبعا اب ءاونا ؟ىمكجەدى| لوق یعدالوا ۱

 رافروق ندر یخ هلوایماباب لا تل
 شمام روك یفلدل وا غاص یيشاک ۰م مرام هن نا" هسا

 ا ردا ف یک مد اهسل وا

 ندنرهق هد « ید ا هلوا شمالك نوک » مدتما

 ها اطاخدورت هدن | یتیدناروقب رردصا ین راک

 یدنک قرقا هن زو كب رو دا رهلک باه ش

 .كقح هاه نس !زغخ رو هراچ هاو » ا

 هب اوتد لَ ید هاش شو ناناب یک غاط هدورحا ۱

 ندو شعا كشادنرف كنس هتشا ینسح ندا

 هنس هسق ود ثك. تقح هل وا یاو رک نا دوس ۱

 ینکروب یند یناملاطم « كسقجهلاق یماناحو ناج
 قو ز در وک یک رو كنهراع و راقص هحهّقشل

 رونق یر وش ناف هفتم
Al.یدا رر د زص ناق ندنناماسمیه . 

 هداف نالواولغ هلأ اوه و قشع تاسح كاهش"

 و كننسح بوشلوالحم كح هلس هفنص سحر هقشد

 هقش ندکد کس أبهن دنک ی الوط ندن ارطضا لاح
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 كنوو روا وح

 1 يدو ا هلتس و كحوكر نوجا

 ۱ رادربخ ندنتشک هدنماق وا یجایروح نامع

 وه الج یاب واد کا رفاه ییلدمهل وا

 كب ینجوج كنسح یسک هکمروآ یی یتسح قربوا
 و هداعلقوف كنينسح هتیرزوا یسما خدم هداز
 ِ هکنوح) ندانغیدل وا ىم هل امح ایل وانام ز بو

 3 اهدر مرا ندد ردا ۱ لتف ا کن راقیسیدنک ۱

 ٠ ندرلبد ا هدلور هقشد یتتمق بوما لها

 | ییدغاقباصت» ادا 4 وا (یدا

 هتکپ ر ل یسەقا توم تا SL 4).هوصخ و

 .یدبا رویلیقص یااج نوجا يیدلک تسار

 كنیئسح هراع هحینلک د رخ داف هدهطوا ی هوا

 دنلوب هدننظ شماجاط زونهیمهجوق یغیدلوا مک

 1 ابر وج ناځعرفاسمنالک رار هلسهج وق و ندنغل

 ی دندننایح شلمخ ون و نینشیدعناطیخدیتیداوا ۱

دم بک یدیما
 كناسح ری « ندنکن 

1 1 مدال وا ےن
 

  قجهلوبهدهلماعمه هسیارالک !نسحدالح یتیداوا



۱ Sl n 
 هرّوک هنسلوا تفرک هحردلوا كناروصت نالکورابا

 .احتما باق بورلوایئر یالوق كب بولقناحتما
 ر هناهج هدر وصتو هجرت یتایسح تروصو هدنن

 دالح نوکوا هک ل احا هل (قازلاب) نالوا شلک
  alرریشاش یدا هسا وا شلو

 .یدنا ردنا شع ی و ۳

 هدروصت ها دلرکفره و لب بلقره زکفاب هله

 ےیل وس زوس یچیارب هزس راد هنفیدنل وب

 قا قاحو ینیدلوا د دش كم یسهزاب یتسح ال وا

 كل هلتهج ییدنلو شمهلررابایرضوط هیرلرکج "
 شنکید هناوط یرازوک راشم هندووو كولا "

 ربخ ی راندا روتا رروب وکنورت یغآ

 . كنءراب ن ردنانلا ندنرص هسیا نسح :یدیارونلو
 2 اردا ی رف کن دادس یوا اد ےک

 ر نادمغیص هتناقهللو طقف و نمک ااا ندمح

 با مارا هاتم یل وا انزدلو یاب هلبتقو قامزهق
 جچسیهو یئ وق هادم یش ابد و تنا یاب ندنکب 2

 هنرددو هسهدلاو نوسلوا هد وص هسازلوا



 مداح ر كج هلبندربخ یندن رای دنک یالولعت دنکیدلب
 ۲ انا اار رر نون
 تاهشو رزوظ راقاب نو نوت قرهبمالکا یغلد اح

 اش
 د هزک هنناب نکیا هدهطوا یلعر رب و کندز وک ل هژا

 ۲ ٠ ۰.یدا روا رالغا هدهطوا ی هوا ةلنهج ییدم

  نانع هلا نسح دالج . یدنلاجویق نکا رد
 0 :یدرک هو رجا یحابروج
 ۱ هلدهح یبدملس نداق ینغادلوا ک٣ اا

 هب هط وا ی هتو انب داق بونال وش راق لیع رب رل یرلرفاسم

 ۱ یماخ یا كنه اخ یخ د یار وح نامعو یدلکح
 __ ندنغیدنلوب یمه كمکهندخناناب و ندنغیدلوا ےک
 هنسهط وا كنهتسخ ب واکه لاح ینا دل واراد ربخ اا صا

۱ 
 ۳ سی 9ا ا كاست دالحتهدنعاسوا نوک وا

 . وب كمروع ندناحتما ین راکروب كرانانلوب هدهناخ
 1 ۱ هدیلوش طف .ردفاک هرزواقلوایور كنه اکح

 ۳ و و كاش ی هد رانلق قلخ ها هک فلت



> 
 هنسهح ر راب وق یل ود كرر هد.« روظوا | دلا

 ر: هدنسهکیب یناکدلاق ,دنبوکیضات تو بوکچ

 كه وح یهص وصخح تمالءیراو جاخنالوا شا زج

 هنر روا هد « مدالوا 5 هراز هلن و هات

 هداسد یسح ه را و یدک ندنسدنک و

 یکجملسهلآ تالردقه كدالوا ندیشنالیند هدلاو

ES 4زن ا ی : ع ۲ 3 3 2  

 شمامووک زونهیتفخ هلو هد هب هدنقح هاو

 کناه كھاکناح ها ۳ ندنعبدنل وب شماعا ر ده و

 قح هلاق هدنربح ییالوطندنسل وا شمقخندک روب

 نالوا لصاح ندا رطضا تدش كن راهراب هدهسیدبا

 تربح هلتهج ین دن و هدقملر واق ب ونار دنن !ترارح

 ۰ جانا هر زکلاب یاسا قرهلاق هدنق وف كن رادتقا

 .زملس هد وا ؟ےک یسانا .یدرو قد

 یحهدنا دوو ارح تو قچ ووا روس

 نخ ا ینیدلوا نخ ج هسه كلب ار نع

 ندو دن و وا وک ی ری شا اک

 شد یمق من ریوی نینزوپ لوک بوک, هرم
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 و

 ۳ هم وب اه اش مر و ls شا شخ
 هدقلطا و برضیمازجح واقع هتلراط ید

 دوخایو هدنسهنادالح رهق هغ كن | اب قرهس هلاقید "

 ناّغع یسهحوق یسا هند راقنح هر ادم زا رسا

 .یدا یسەنضف جالا كلوا هدنلا كننح ایروح

 یشوایدالوا یسهرایرکح یدک كنتسح هسقوت

 ی ی تارا كعولط و و شما وط هنکرو

 نال واهفح وح كي امشیزق هسل وا هلس شمامر دوس

 كج ەل هب الاعاب ید یبلق تاسنهدلاو یلد طاعرا -

 .یدا هدن وقر

 ن تا زفجندقللاوز هببرزوا لاعوش
 ناف ندا الف هاو ردک هد كح هب ده هسلار ولک

 كنابژریش لوا ناتب هدنجما راناق لا هدلاع ییدتک
 .قلارآ وا بویمهدا عنمینکر وب ندتح سم ید هنلاح

 كغجوج رار هلر رب هلق اچ بولک ید ۷

 .یدالشاب هغ وص یاونا

 .  هتروا كنک هروک کیا ماه . راید وص ینحوح

 ۱ رفت دافددر ر“ .رایدشقلافهغم قم" یتسه رابنانل ول هدنرب ۱
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 اف
 .ردسل وا یشادنرف كغحوح نو كاهش

 قو یربخ كن هسکزونه ندرارساو طقف

 هرف وب ی هنمقیچ هنادیم هلهجووشرارسا
 یيدنلهراب یتسح هدننادیمقوا یشوک لظم كنوک

 دالج ینسح هلبسعا تسوح ٥ هرهحد ض ص نامر

 هدننرص كنب رحکب یتیدلوا شتا نیبعت كنسح

 اک ناک هدک دک هو تلخ قرهلوا

 بول رس نر وکر روک هدلاح ر ناشیابهدنک وا كب وف

 یربخ ككنسهجوقندتیفیکوب هسیایمهدلاوو شملپاب
 هقشب قجهر.دقاب یتسهرایو كج ەدىك یتسح بویلوا
 . رولک یسهجوق هلسنظ شه اروا نوحشدلو یر

 وشودخکججر و با وج هنهسلارروک هدواینج وج

 .یدمشااف شمرشاش كره

 عفوم یدل و هدنقح ینسح ر دقه یدمش كس داق

 هنغلهاوخریخ ه ییدح هسلوا قحهنل ا هقیفدب رظن

 ینیدل وا شمال وب هدنهو ټکر حر چیهردیاتلالد

 .یمهدیا مکح هنت اخ كنس داق هلکن ور طقف .رولبروک

 اطا یتابح یمسهجوق ًاتاذ یش ینیدیاص كنءرا



 و
 .  تارئاتهدنرابلققلارا و و یدد «مدردن وک هوا مز
 ٠ ناعع ندنهدالیشاب هغمرو وط و دفن ونعم

 دارهرئس وک قابتشایغاس هنسح نوجا یتسح یحایروج

 ۲ ۱ :ندهلوایلناقید كکیدتنا خادم اردو رع و
 « مزو دنا نط قحتهلوادرد هکر و مهسلا نمروک

 زواجتتم ندهنسشب یعرکی ید نسح ندنکیدد
 یتیدلوا شمهل4 ود هدندزوا کرو یربثدنامز ر

 كمزوحنوک و نوسل واهسیارولوا هن یرارساءدقع
 < قجهربدنرآ یایتشانالوالصاح هدیجابروج نوجا

 کتک هوا بوریدناق یبیجابروچ تیاهن هلرلزوس
 ..یدلر و رارف

 . نوک هرق
 هک ردشملشالک |ندنما ود تر وصردق هارو كە اکح

 رار هلیسهدلاو كنيجابروح ناهع ینح هجوق مز
 و و هاولم نسح هر وگ هامزوا طقف ) هنسح یمادعا

 (هنسح دالج هنن رزوا بقل یتیدلآ هبالوط ندهدام

 یتهح تفرک ءلا كشاا .ردقح وح يبدلبا عیدو

 یسهقوشعم كنيئسح و یسهع رک كنسح داللج هسا

arی  E 



 نو بت

 ءيا كمروک هد .نروک ی هد شل و

 .یدید چس هام زهق وب ییطصم قلا وا ماشقا نود

 ریقجم هد انزدلو یتسیدنک نوکوب : یدید انزدلو
 .الشغاب یاحو ینیدراتروقندمولوا قجوچ کیدا
 ۱ .یدنبا لوبق یلدا وب نوجا ید

 نامع یسملبوس هلبقا هنا یرازوس وب كدالج
 لصاح یئأنر هدامااقوف.هدکرو ك

 ناما» بویمصآ قالوقهءرک اذم هتروشمندنکیدلیا
 قو هد « ؟ رده ٩ یعدلوا قحوح ۱ نح

 هرهجر هنسهحردپا تلط تاحاضبا هنب رزوا هوم

 هدهاخیم ماشفا نود اهد ها نحو نمی

 یسک یتاکد لاقهدنن وکی ضاق كنینسح كلم ۳

 نشاط لوط ی الوطن دتا ور یوو

 هنیر زوارات ی بدا ضرع كنيجابروج ندنفیدنل وب ۱

 !یجایروح ها هقرهل و ادادنع اهدار یراتیدنک

 هدنس هنامرهقوب .رلغا ناهج هسیارولوا ینسح
 مرویملس .لکد تنکی کلا :مراعآ هدن كسراغآ
 كرهیملس یمغبدع اه ند مغلق داش یع دلاق یعدلوا

۴ 
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 صمد هسلا ا رک

 .روص هنلام همش ۳

 ؟ تا روس یهللا كاسر ود ۰ هي ماح دلم

 قاط رد ناف رط وشراقیفارطا جد اب نم

 ید صاح د «سش u 0 یر

 رروتک نوئلکو هنت رص دراز وق یدک وا

 n یک اتاق و ۶ بوراقح نکا

 . یدروا

 ؟ مک یخو رب

 رغنار رغلارو قرهحوا یزکب نوش سا ر) دس

 مکه سیا مک ین ! مخایروح 1 ( لر ءرتت

 ا فب رح ماد هفانود ! ردژار : نالبنراز

 AE ؛یششم زفوا نادبم ندر .زمکی

 ردزا فل رح <  یدشمتقروقیزوک هد رک ۳

 یاس! لغوا من هک تنا ضرف ۰ ردزا یلغوا

 لس هللا  طقف , یرحکر هدا لکد هد ىج وط



 نا
 رو و هناا كن ح دالاح ەم طا

 یب یسح باهشو یسیراق كنسح دالج قترآ )

 | بولیروک هرکص یراکدرک هلاحهن هجر وک هدلاحوب

 ( ردیشرب قجهلبشالکا

 ر درع لاونمر, یی نبح مرام نسح دالج
 فیرح وندکدردنوک هنسهاخ یدنک اعیدوتهشادا ۲

 هرکصندقدلوا باغندزوا اتداعبولآ لوب خر ٤

 بوشب راب ندفلاخم كره دیاسکم هسلصن ید اقوغ

 هنارک اذمنوجا ثمر و تروصر هنتفک ناصع

 كنبحدالج هدنساننا هرک اذمو .یداشملشلر
 نانلوب یادناموق كنفرط یدنک ینسناشیرب لاح
 ی و .. یاب روچ ناعع

 هرکی كبش ؟ادلوا# نچ هارو دا

 هلاح وب یس یسوفروف ناج مراقروف .شمراراص:
 ۰ یدالشاب هزوس هد «ردشع وف ,

 هکیدلاقفیموقروقناح یجایروحربخ س نسحب

۳ 
 ؟ اب كدلوا ه یا یار وحر
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۱ > ۱ 
 ۱ 4 مدس ار ر .هع دا.دما شمش یسح ثالءوح ناما »
 ۲ یقرهردلا هشزوک کلپ ینسح هلقم عا هد

 یسروا ن یسح كتخا رخ ومو شم را روق بوش وه

 روخ هدهاخسم ماشفا نود » كندسح هدلو هسا

 .  «رویراتروق یاح كس نوکو یتسح كکیدروک
 | م هدنروص را ماسی » ترردا ید
 | هدةلەشەغراق وش یراب .رابا هنمل | راوابا یمسومات

 ۰ شعا یسم هنسهعلاطم « ملک ندنقح هدكنوش

 ` . نرد تلاع هراب ید ا ررگلاونمر كاسح

 ندف رط هب وا ا کو ج قانغا هن رز وا ندنشدل وا

 ل هم وکلا و یدک بوش نسحت دالح

 .هفررط رب بول آ یبینسحهن .رریشاشینکج هدیاهن .ردیک
 یلسبخ ر .رولسهقار یاغوغ هد .رولیهرونوک

 هدلوساتسااب ندننادبم قوا ی ینسح ه رکص ندشالت

 مات لعربرب هدمام هحالا و یمردنوک هسوا یدنک

 ندن راشادلو ی هدارواقرءروق ینمر دقابهحارح ر

 ردق هب هکس| ید موقفا ورو هنسهق را كنسي

 هنسرازاب قلاب اباکرا هقیاقرب ندار وا كر هر ونک ه دنن رص



0 e 
 ر ؟ رانقەدر یرافدل وا و ی ۱

 تارا مرا تونالشاب هل روصوت هماکنه هتشا ۳

 ید روق جآ كنىنسحەد ره RE ماود ۳

 قاح اربص هکلهءاغر وللثمیل هلغیدروسنو وق

 لبح ییلهروا زعا ردنا موحهو ییدسا موخه

 شمنلک و نی رکیز ر نو اتا اا را

 کهدنن رص .یداروک یبدلبا تدوع هدلاح یفبداوا
 مولعم ندا قاما ینیدلوا یلهرا كن رك

 ا ینیرح یک هدننرص هکوش ی رغ جم آ بولوا
 یذدنک ه:بوراقح ندهکلاهن یاح ین ندکلهبلغ

 كحوکرب ندنلب فرح هرکصندکدروتک هنفرط
 یزوما یا مامو هنسهقرا كنئسح بوراقح ق اح

 ناح ید یتسحو یدالباضص هعفد کیا هنسهزآ

 هن اود قرهرشاشندندضع یوا هر ییبرح هلیلوه

 : یدالاشان هغمردلاص هنفارطا یک

 ینطصم یناق فی رح یتیدراتزوق هدنترصرکم
 اشوف یرامصخ یتازطا كف رح رکم : شعا
 خا یدنما ندا ءرکش ندکهراباو اندق

۹ 



 را )
 یه واهدهرونب مهروک یشیاون یزکیراقاجمزککج
 كنارکفالخ هل رام د « نوسلاق تقو یخد هدبا

 » هف رطو نالوا ندس , تاذر نانو هدن زم اقم یس ر

 زر وار ندرایکه توا یارب و رطوید راح هد

 اس یر ار هیت ناکا یک
 .یدایئرب كح هلىروک رک اوت !یراب ناما

 وش زکلا ۰ هدنابل رولاق زجم هد لق ندنف رت

 رورغم هسدالح یر سه a رب وربخ . یفغحردف

 كن رامصخ نانل وب ه دن رام ام رهو لوا نالوا

 لس هنس رل رطاخ یفادن و نوا لدن رض یعاح

 ندنرازوموا كنب رکی دکب ءدنآ رب یسکیابویمروتک
 ندقدالشاب هکمش بک هرکرب ورلرر دلاصقاحم یعاشا

 وپا بوبا ابفتک | هلبا هراب یراقدلا هرکص

 .یدیارلردبا ماود ردق هنن راس

 موحهوشراقهنن رکیدکی كنم رکی کیا هدهعق و وب

 هشت ههفلاط ینا هسلوا هسلوا یتسقال و

 هلن دش لاک هني رکیدکب و مرولسهدنا

 هب ورک یتسیدنک ید چیه هکویلاح بو راج
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  ۲راو هدندراکک رس ةدنعار ت ل

 - .راروردک هلشالت هده
 یشک اقرب ندنسهقرآ كران آ .رابدلک هلکهکرانک
 روهظ یرلاهد .راددشالقا هدرلنا .یدرولپ اهد

 مدآ نیش هب یک زود کیا هلک هلک یلصاح . ىدا
 ؟ اب یعربزکلاب .رایوسزوسرب سک یه ۰یدارا عج

 راوهدجنک هدن راجما .رایوسندرب یزوسكم چاقرب

 لراب یک شتا یرازوک كس رب یه .راو هدرابتخا

 ناسینا هک تکی اا ردقلوا یراضمت .زالداپ لاب
 ر رنو .ينمايق هلس هنشاب هنن زون لکد كمرالوا

  ۱ر یزوس یسهو قلوا حلص وکر دق تعاس مراب

 | هد هسا رایدشلاح نوجا قم رر داف ید دح ماظن بودن ۱

 كا هله .نوسل وا نکم كما حلص هکمک نابااک از وس

 هدا وط كنب رایج وطزاغوب یسکیارب ندراناکءهرکص |
 هحروتک ینربخ یراقدلوا هدکمهلورابا یرغوط
 راساط يا » هن رارکید ینارکفالخ دیدج ماظن

 شعاللقا یرحک شمع ندشبا شنا قئرا ا
 زک هسٍیا قج هیلوالزوک هتک هسیا قح هلو ار ار هلمزب



2 
 E راتب را هشیار چه ج لاقى

 . راق>هناسوا کا

 نامژواامد نر اا بهتوا بس

 . ناطاسلایع جورخ یک كرس یدمش .كجههزود

 ؟ كح هلك کالتحار هلام .قحەقلاق نده وا رلندا

 التحا۲ر ا 2 کش رک کز یاو بن

 | ۱ ۱۱ هل كرب مراشاش ۸ كلك

 6 نوڪ « ا هله .نوسقلاف وزرا ییرضیکب

 کرک یار وا ی زىچ فا وا م رس نوشلاق رانابد
 | قمر دلاقشاب یرحکیهحم روک قلانف قح ازا یدمش
 دب دج ماظن .رازوساب ردقوت هدلاع یرافدق روق هد

 رول واما هن کلا .شعاقح همش راق هشلارب چیه

 هب روض و 8 اکا .شعا قحهبناط يآ سا

 (قرهنقا هتفارطا) .كشرروک نامز وا هدنوسنود

 اس راک ر ۳ ن ترد نداروش ؟ ه وا

 نر یعراکمزب

 م رازوسكکیداب وس وش كبس طقف اکو دا

 هفارطا ) مهد قوب كقح هدف یدالقحع یماهذ

EQ 



 و هد نوجا 3 3 ا يا

 كهسیارتسپا .یدلکه سم اهد . هن یسانعم كن هل ۳

 «لهشونوف زارب 3 3

 هش ون وقر رس.
 یخد یسکیاو اب ناموس هند ٹا ثاط بود

 هزوس رارکت هرکص ندقدلاق تدمر ها

 : شدالشاب

 ا کر 7 !شادلو ماب یا - كلءوج

 ؟ هلدروک قلانقه |

 هد ندد دج ماظن یتح .قوب کیدروک قاق ی

 ؟زبیلکدلوقهلزمهاشداپ په .مروبمروک قلاقر
 زردیا تمدخ هدلاح زمغیدلوا یرحک نوک و

 ... دددج ماظن ن راب

 یم ەد تا یغیدلوا هل دیدج ماظن ن ن

 3 لدتا لوق

 .مالسلاو كلرکسع هتشيا

 .. یداققل ه رواراقج هل | ینحالسندنلا ثسک سههرکرب

 رک



Wê 
 لارا شمر و هلا فیرش ناغزف طقفو كرەبم

 ع ولط ینوک غمس ینعل حایص قزهبم هه هوا یدعو

 نییعتو هتنادیم قوا هرکص تعاس یارب ندسمش
 ی ینلدعاط هداروا هک یدتک هند كشاط نانلوا

 .r بر .یدا قو هنیکی رغندمدآ

 | لتفایق یجوطو یئاصوب لحالس مدآ کیدروک
 شوو ا یمااسیسح .یدیا

 E El ا

 ؟ شادلو بارو نک ا تن

~~ © 1 
 هد | شمرب وزوسنوجایسارو نوک و

 ؟ یم وجا شوکود بس
 . توا
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 1 ۹ کم
وا لوق یدب دج ماظن
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 - هدههاشداب طقف .مروعالوف تاصید.  ۲

 ِ N کرویلوا كعد -
 1 ؟ ثاسنس هدیسیر كراساطزمهجهش

 صع نس بچ
 . مب لوق تنیرش ناغزق طقف . کد یصاع س

 5 ی كي ؟ رکج وکو د یعدمش ناه



a 
 كمر دتا ا اک هحکو هارو و

 قجهشون وقاهدزار هک مروی روک طقف .مدشگنوجا
 كسکجهتروک زا و هدندکلی رحیکب ی لهسیارولوا
 مه ودورکندزوس مکیدریو هک اا ماشفاوت هک ولاح

 رر قلرا هد هرو ین آ یدلاق نرابر یوطیوط
 مهسا رولاقغاصن راب . مری وز وسه هسمک رب چیهاهد

 بول !هدنماق:عادوویدید« مر دککیخدیوک ود

 قرهشاب ید هنسهعقادم هل رللاو هتعناع كرف

 یوق هن داق هالعا هالعا هنو ید وا نیش زاد

 ۰ .یدنک یدقبح بو وا یا داكا یر دا

 قمشللالحهدوا یدنونوا یشرب ؟ا یمدنک ناچ
 هدتفیصوتو فا رعتو یدلک هن یدنود .یدا

 یمسر قمشللالح هلروصر ینج هالغاناق كملق
 27 ا!رجالا ۳

 ییادمرا یادم قوا
 یەک ءرکصندق دف ندنسهناخ كاهش كلە وج

 لی ید یسدنک ید ینکیدروع لبصت و هدو رب



 مزال همه ( قرهناشوب نوت نوتب ) - باهش
 قجهالغا ردق هتماق ن ءرثص كەل ا زملت روف اب

 ید
 ؟ كسقح هالغا هه (وللوب هقیطل لوک ) -- یتسح

 0 0 ؟ قو یهجوق اکس

 نیک غآ اهدرب یزوس و صوص ی باهش
oمنجهروک ییزو قحهقفد رب ا  

 . همروتک ندور هد آ

 3 ه-دالغا هلو نس اما لزوک -- ی
 ۱ .رویلک خجمیالغ

 کنوج .ردنوک قج هالغاز موکت وا ات
 یسلم وسیرحکت یزقیرحکب یسیراق یرجکی

 كزس رلناشن وا ,ردراشمالوک هدتقورب چیهران الوا

 .ز رالغا تقویهزب :نکیاهدزکیلب راناغات واهدزکلوق
 میدالعب 2 .زلکدنیما هزککجهداماشق|یزودن وک

 .غهالغار ار لک هسیارویتسیا قمالغاهد نس نوجا

 هد وا كردار هب : یسح يرازوسو كزفاعفاو

 یسج هرکس داغ تدمر .یدالشاب هخماللعا



 ف
 شع اراوزلم چافرب هدهناح وط !قوب بس یسح

 هلرانآ هتشبا .شعا اروبا ر یزونن هلمزا را
 رکات و

 .قج ءربق یب یرحکی یرحیکب كم د !اف وب هتشبا

 قحا ینلب كکلء وح هحنل | یربخو تاش

 بو هشوکح یرالوف نالوا هنکملمهداتشوق

 قمامالعا و یدزوطوا هتنعاا نادر یدنتک"

 للم مهقز هم هلوا نکم هدهسیدسا سفربحنوحا

 هرطق «رطق هد مهو هغهاب هن زو كښ للا

 هن كنبلق هسا ئسح .یدالشاب هغقآ شاب ندب رازوک

 قرهلوا ربخ ین یخد یتیدنک ندنفیدنل و هدست

 ۹۳ ییسیدنک نان ؟ردسراودتما ردیمسوأم

 هلس ؟یعروسهقر وق ی رونلر هفروق ندالب نالوا

 .یدازونل والوغشم هلا باوشز کلابیرکف راهم

 ندقدروطواهنغاانایدرن سوم وحرق را

 : يدالشاب هزوس بوابقوص هتناب یتسح ءرکش

 نشوگ ۇد لھ! همالغا ! نیم اهش هنر

 .مرولسروق کلب ؟ا زفلد رب



 تا
 ِ سراب دی دج ءاي ا قمرا ینغاحوا

 . . هلبرایشوط یچما زاغوب ,رارویقتا لوبق هدرایکمزب
 هدهردل وس نود .راشم ارب یزوس رابلهناح وط
 . نوجیقح فی رش ناغزف ج ره .راشمالت | یلق

 1 ا . شهلا ناع

Ieل عاف  
 e میهلواشم ام هکولو س ینسح

 ِ . کج هشوکو دا هدن

 زنا کمیل را س باهش

aهر وسسشرک رد نوچ رخ صوص  

 ؟ نوسقاب یعهریس یک نیداق هدنوسشوآ ود راتیکی
 باس ناه ف یل یزو و كنسءداو)
 هنب زوب كنيداق هر ر شک ؛اص

 ۱ : یدلبا ماود هدزوس هنس هک ندفدقاب

 ۱ ٩ هسا رونلهراب هدلاح انف ملسح انام

 .شعا كجەدك هدكاباب هتشيا س یسهدلاو

 (ياطخ» یتسح) نوستک نوسراو  باهش
 0 ؟یهلاددج ماظن ؟زکسکجهشوکود 4 ا



e 
 . .یدلبا روح کک ا ج

 یسوف قاقوس یسهدلاو قنرآ هس رزوا لاحو

 طقف و یدمهلوس شلا نوحسیدنک هقش نادك ووا

 قاقوس ندشدم هقار زکلاب 3 قوس وقت یزف

 .یدروطرا یدلموح هنکوا كنس وق

 زقو هدننسوا قانا ۳ زو هللا ینسح

 شم راع هننویب كزق ید ینسحاو“هنیاب ڭنيفتىح
 ندکدسا ماود هدلاحو قجزار . رایدیا هدلاحرب

 .یدلچا زوس هرکص
 ؟ كدباروسد زکجهشوک ود نیراب س باهش

 کوب !ابمدلک نوجا كن | هتشيا توا س ینسح
 .مهسارونل هراب ندمر ر هحبل رز رضای رار د شوک ود

 یدرقل رب هل وب لور وک یز نوکون س یسمایا

 ؟ كدا شمامهل وس

 هدههاخیم ماشفاوب .یدنا قو 2 یسح

 . مدتشنا
 ؟زکسکحهثوک و د هللارامک ناما .- باهش

 یرجیکب لس نالعلس .هلراقجاف ماطر س ینسح

 ا یا



 .نوسنلکل یمسا كاهش هک. كسمردا لوف

 ندقاقوس زغڪ داق یک ینیدنازوا هل و زونس

 هبورحا هدنوس|نظیثر هسیارولوا نکبولک

 تو ید یب ینسح شاوب شاوب هلیکح هلکح

 ۳ ردق

 هسق وب د كاهش ؟ كعد ه

 ؟ زکیدلوا یم امشب هسق و ؟ كسروسد | یعراکنا

 ؟ یدک یمزاو ندنس ماهش

 ی رزوس كننسح هلی هدلاو اباد با

 ید رقل وص وش كنننسح هلتهج ین دل وب مدیبتفنا

 ن راب » كنينسح هلص وصخو قرهیمەابط هسرزوا

 یشا قره وق وط هننهد یروس « جم سا زد

 اشا ند ابدرت ربدلوک ربدلاب ن رسکک روا هلس

 كنينسح هد » زمکزاو ۱ ك.اهش »و یدالرف

 یلاله ندبا رتس یتسکوک و قر هلب راص هنت وب
 . ندنکوک قرهتراپ وق ینسهک ود ینکیلیا كاکداموک

 یبرازوکو ۰ یدالسشاب هکعوا ندنرزوا یراهعو "
 ندنکیدم شت يو هده سا یدتسلا كم وا ید



 و
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 هرق «یدا روشا ماود هنو كرەبد « قو ۳ ۳

 ۱ یدق ۾ وش راق هلک رادب قیاق و ۰ یدلک نوک

 زق :.یدلاح بوزا و هنسوق كناهش هجم ضوط

 مک هجر وک یب ینسح بوقاب ندهببنوج یسهدلاو
 یدننا هت یعاشا ردنا اد رکف هن و لاح هرولس

 : یدجا یوقو
 وا قوا

 ؟ كسمردا رفاسم هحیک ون ی

 ۹ فلک لصن و ناما بم

 كدا راز هد ات كحل دلك والخ هقروق بس

 . یتوعد هجیکوب یسیدنک
 او نمشد راو تسود . لکدوا قروق ا

 فاق ؟ روىلوا هب كکدد نمشد تسود بس

 .دقر ار وا تامزاوا : خو اد
 و هنفحهلوا نرا قو یسهناخیم كلوتسولآ -

 ۳ یماهش نکا عاص :نوسر و یلوا ماشقا

 ِ هد متروک

E esنس طرف .مدمتسا كعد یآ مدالؤا  



 ور
 . یرجیکی هه تورتس ا رب هن..هجشک اق ناج هتناخ

 لاف یترازو 6 ندح نال والصاح هرز وا یسهعف و
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 .یدلبا ىن هفووش ردا ١ طبض نییناق

 .زروشسیا كماعا لوق ییلبراف رب توا »

 یر وط كس راهملق یا اقول والا .یدنل رضاح
 ,یفدب وا «رلن | هدزب .یذهاراشمرتسوک ی رلکلده

 نوک نک .كدشا نام هنغاب شا راغ .كدشلرب

 مز طقف .یدنب شیاوا,قدال | چیلقهدهرد كوس
 .راروسگ وا هز رلقحاق ماطر ندرابا هاسحشوط

 . ا هسیا هن رهسروط كب یراب هدلاعیراقدع وا
 .هضزاعمهلراشادلوب حاصو .رارویلوا عئاد هزمشیا

 نوجا قمشروا هدتنادبم قوا ن را .رابدراقبح

 « ۰... ءد .شدّسا توعد یز

 یتسح كل هوج هدکدروتک هارو یزوسنسحدالج
 !العا ك < بولک هلاحر یکق جهالناح ندنضع

 هلم سل رقل كنسح هد ;f» رک و ee راب

 یدحاق ندمولوا مه ی رووا ڭماک د دالح

 4 ES e طوف .زکح هد :رازاد



 رجمآ ي ر ا لات

 7 قا 7 یراق یکرم

 رادربخ ندنخاقسشب راق یری ر ر تاد كل وج "

 ناب یعیدل واهسرزوا ,:كیاتشر او 0

 .وصخ و هشدشنا هرزواقل وا ههفدكلبا یرازوسوب ۳

 .وع وص لرش ناغزف شادنرف » كنسحدالح هلص

 ؟ڭع دە »بوب الف یرلز وکه جر وک یکی دن د« راقجهد

 .,؟ هک شلروا یعیصاع ...؟ هک شعاب ه یرجکب
 یزمغلحماق یدنک ..؟ هکراو زمتحاسق ه مز "

 هس رلکدمر و یزع راهفواعران | .زروینک بودا

 هلو هداروب ؟زگسرون روط a -... هدرلر وشاب

 یزکلوقا ؟یع را و یمانعم كکلکع وش ودیک یراق ۱

 یرحکی دوخاب نوسبمروک یراتراشاقلخ زکسک
 ۱ . یدبد « زکیرتسوک هقلخ یزکغیدلوا

 هدایزندنسحدالج نکیارایوسیرازوسو كل وج
 ید ود هنعانح ناق یرازوک كردار ایک لناق

 ` یناقحماق یعلب راقز هتشبا » قره ول ندتنوروآ

 یار ناب هد « .....زرویتسیا كماعا لوق



 نادیمندر 7۲ ی هک هام فو )رح

 مریناط دن كازم اط نسزکلاب ینآ ؟یمروقوا
 ۲ یکن هک ساق ز ها | شو AES لاش

 ز 8 مهلوا شادلوب ر و وا لک مهقاب لک

 ر و یدریدشوب وا هل روز 1۳ ی هد

 ې ا هس رژوا كم و .یدز د شراب هل زب -

 .رابدالرمصایار اهد هقوار هرزوا كعا كتاب

 ا دلجما حدق یجنکیا و كلبا .رلیدالشاب کما

 هزوسیآ هجورب اط هنیسخ نسحدالخت

 ندنزغآ رد ناق ای 9 .یتسحو یدالشاب

 رلکید هنسهچ وب هلکید

 يوا ا e مشادل وب ۳

 یزمناحوا نب راب . قوب زمکیدنو شود نوک د
 ماظن میاس ناطاس .زر و وش ود یا هدراقجهرتاب

 ؟ عده د دجنت ماظن و كسمرواس .شعا دند "

 و اتاذ .راف رح .ماطرب یلکنفت یلیکنوس راتو
 3 قمداب یعاحوا مز هد مه .یداسحا كرف داحا

 ٠ راقجمر وا یز هلرکسعو ۰. یدنلوا داحشا نوجا



 و
 و

%4 

1 

1۷۳ 

SYS 

  Eی
O E 

3 a 
  Eرک دم
۳ 

ho} و 0 

 ندنرازوکو قرهلب راص هنن وب كنجوچ بوقلاقو

 كبیسن, .نداوعدوب جکزاونس اول هلرهوا
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 قحا .یدید « نوسمبف ینطصم یلناق اکس ۱

 ۰ یدو بت

 .نوسق نوبسق یار اغا نسح اربخ رخ سس

 نئوشود نوکو یمولوایسراب هکمردیا نظ طقف

 .نمهسک ی یناجم كفیرحرب
 ثكح»بو الرف ندر ینطصم یلناق ەر زو از وسوي :

 ه دهسا دب | شمل زاص هعاجحم هد « قاب یعاجم اط ۱

 مدقتلابیدی | یتسح طقف ردا طسوت نسحدالج
 نبع هکمامکجقاحم همدآ ر كت طقف هدملب معاجم »
 رک هسلا راقل او هدکلرب هل | غا نسح رکا .مشعا

 نمراو ا هغمیق یاغانسح هک مرایوسهنیاما .مرضاح
 دالح قحا ۰ ید د 4 مج راقیچینس ه دقاحم كلبا

 هل ران | .ردلکد شا كمردلوایرابلن اقبلد نابمغیص

 هغمق یامرهق و فرح قحا .ردشیاقلوا تسود

 قاق ه كسیمرویمر وک ؟ قجهراو كلا یلصن

 ۶ سم (راب رچیکب)



 3 دااج) u را ِ را كنافطصم .

 3 هزک رب مز ماغوا و یزوس .رد ( نسح
 13 زا نس کک هزگ ر د ىنطصم ییناق

 «مهیلوا , نامشپ هرکس .قاب یک . همشالبا

 e موم یاد

 ( ۲ يدا e ( نسحدالج ) كلەوج ااو

 ۱ یدنوهدینآزارب هب د «شعاورد نیاقمز یاو «

 هتل یخ و فوق قار هدهسا یدحاق یسهرهحو

Nو نا  
 0 2 6یدد «یدلبا ماود هنب

 ۰ یغجوچیغلوچ كن .مربجآ اكس اغا نسح
 E و کل هدین وب طقف و و رب زوسک وا

 3 .. ردزشمالو 0 لا ىرلىلناق قوچ كن , یک ینطسم

N3  كمار كو کب اصیاط مرب  

 3 هرو منا ا هل وا س یسح

 هنزوک یلیدنم نسحدالج نکیا ۳ 7
 ۳ یدالغا شیالغارب اندام نوجما هبروام میکبوتوط
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 یسهراس ز هللا یسو رر ات تیک ق ییسحیئد

 ین دل واش *ملقارب هدنناکو لا رو

 مافم نوجا ك 1 هد شع | زول یز ا

 طةف .شملیوس یزوس یوراقوب قرەلوا هدریقح
 el ناولم ت و
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 ا ق قزاب هسیا هل وا ؟ رک

 ٤ . یدنل وب هدقلفان |

 فل ا كلود رااط هدا لوا

 . هلا !زهمسا هدنخر زکلاو را رادتا وفع كر ەر و

 ِ از كشيا اهنسا هلا هدنخ وا نکل ا

 ا ماا )اار هب ین وا تمتکهنسژرابا

 3 : یدلو تعسو زارب ا روس
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 ۱ .ردکعا طلخ كم وش ودنوک ون وام وا وا زاب

 ا لناف اک راک ۷

 ید نک روطوا هدلس یبدح نس ا (یدا

 1 یاب هم

 1 نس !یناطه لوارپ ؟یماغوا !یاو -- ینح

 3 ۱ ؟ دلو هدهر یلغوار

 هدب یضاق ؟ مدلوب یصهدمر - قطصم یناق

 ۰ .۰.....۰....۰.مدڵلو هد نک یناکد لاش

 هوج مز زب کرب نر 3 لا سیار وب یدمش



 .ک ا يخ یا ترابع ندنک ۳2 کک

 هیلکید لاغتشالاب هبا باهش ی هاکو زر کی ۱
 -امودرلافف و قجهلو یرب راف چ ندمرآ كريم 1

 نام ز قانقشاط و نده نامر ردق و
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 ۴ بواب ضاوط هلتهج یتادراو ردو ا را هدک

 ۱ .یدر هط وا هنشاب كنهصامر و یدرک هاروا

 كوا راحت وط .كلەىلغ هحل ځ هناخیم ماشقاوا

 یدقابیدقاب هنفا رطا اب راش هر وط وا كوا

 اک کل کلا هلتهح ی اا

 بوک ۱ یافلق .یدالرمصا ار مهردزو نوجا

 ۱ .یدفاب ید یا

 . ال هملع واز هد مه ؟ ی كدد تالهءاع هانم

 لباقم ه ینسح كلدوح ماعو ا کال هماع و

 کیدا هدقمر وط وا ییاط ییا هد شو 1 نالو نه و

 ۱ اا نم *.ه راربق یراق شم مرا و هتسللایئدیسکیا

 یعانح ناق ندنتلا رلق و واق ردق یسه وب ماج ںولوا

 یراقالاقونور ردنا تل الد هشطن تدشویراز رک یک

 ترشح ر هدن رلکروب هسلا راثر نمی ل

 1 : 1 ۱ .یدارارد | نسح

 ا ۱ و ا اعا لارا زول
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 قلروماح زکلا كس رافاحم نوجا كمايهروط وا
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 .یتحو < دم هاس یم دلتسک | هس و یمدنرآ قاتا 2

 لصاح كتلطم هنن رز وا یر ييدر و كاهش 2

 چسه کما یدلوا ادب یعدیما ینجهلوا 0

 ا ییلدل وا مدا رب |

 رسا یکیسیدنک و یتکح هلتس هل ون ندهر ییراق

 همر و بور و ی زفنسحدالح هه رح ر یا 3

 یدلکیم تیس وأم ر هنک ر وب هلتهج ید هسک ی قعینکج |

 نکیاردکنینلاطنیغلاط هدلاحینادم«الک یرلاروا
 هما ینلاقیدنک ی بوق یتهلکسا عماح یک هن وشراق

 مکه هل هدر یدیاه » هدلاحینیدلل و هدن وق ِ 7 3

 شادل و ياف زر سیا رحلوا چه رولوا هب اب تب

 ۰ رە هغلاقر هد « مرج |یقارت مد ون جاقر مرردوک "

 . یدّقبح هب هطاع هبه وشراق ۳

EDE a 
Dak 7 

 اخ كلوتسوبآ و .دهطلغ نامزوب

 ه دم نا .یدیا ی ته لس راس اط 3
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Eوه یخ وتو 2  
Eا ا وس یکیدلکی وروک هاا  

 ۱ ِ ۱ :یدر و یر « زر روتوکورابا

 ۶ اا ینکیدتسا نوا ها تن ات یارو
 E مراب فو یسهدلاو كز و طّقف . ردلکد مزال كما

 ̀ . یتآرجردقو هدزق کنوج .یدلببهدیالویق هلناح
eكو هسیا رد اروهظلکشمرآ هدشا فاش  

 3 لاح رد یسهیضق کج هلی هراوردق هرلورت هل راسح و

 ِ وص قاجرص یغاش|ندندوج و هلردناروطخ ٠ هت رطاخ

 3 و هکمرولیبهبدو ارش | سج رلیشزر یکرازوکود ۱

 39 هقش توو طقف یر کا یناح یراب هدلاح

 ۲ تا اعاد دا هع شن هدآ یمدننونرافو تقو
 ۳ ۱ كرف هیلع تب .قوب ءراح هم دد ندکمتک ندهد رب

 5 ردق و یدلوارومح هل وبق یخ وا یر

 E .یدلر و زارف اکورد رک ید کو

 . ,هنوکود هدنسداق دگر ندد ؟ دار و رارف و قلرا

EEتدوغ « زا رود شم|لاف ید لاح  ِ 

 1 3 اا I لک ها ندنراقدل وا شع |

 2 .ردنیاش ه هظحالم هج هقشب ینج ها وا



 ترذعمقاس هد « ۲ ۵ : هراج قم آ خا 9
 هلضو و لپ ةجر ۱ یخ هم وا

 ندنناحرد كشبا هدهسیدا هدقمتقر وف یز داق

 هدرایش هلل وب مقجان | » ندنغیدقروق هد یسیدنک

 غآ لگد مدآ ی هلجردق لوا نب ردمزال ربص زار
 ىلمالوا مهلماعم یهدشاق اعقاو . مجوچ رب یلشا

 شمالشاب والو هقش زار هشيا نن طقف .یدا

 .یدشاجوکیسراچاما یپشلجیح یدمش .مهآ
 هرس .مرونوشود یسو یناهش مک وشود یم دنک ن

 ینکیدلکزوسرب ندنف رط یرارئاس ك رکو  یساباب رک
 .یدیشعد «زرولویرارآهتبلاینسهراچ عقاب. مهتا
 رار هللراسحو یراسح یحهرو هناسنا كتشع

 رتسیا كم هنزاومیتک ازنو تیارد یجهداتاربا

 هدینسح هلا یسهدلاو قلارآ و كاهش کتیا
 تقد دار ییدرتسوک وشراق کل زیمدنما ییدروک ۳

 هنن رزوا ئمهدافا ررحم لاونمر كنف ,

 یتسرسلاکوهلس نزسکمنکجالصایتحلکد باجح
 ىن ؟یمزال كعوشودردقون هلا هلا » هلترحو



 ° ماود هداب ز کلی و ردو یا کیا لاحو

 .قفاوم یامزو لاح یسح نوکر تاپ .یدلنا
 . هنماج ناطلس هلیمزع كمر وک یاهش قردلوب

 “لوا هبنفح فداصتلاب ید نوک وا هک ی داک

 ینیلکر نا هدراوج ریارب هلسهدلاو باهسش

 الوا .شدشل وشزاق هدلو .یدنا رویدک کمروک

 رروک ېب یتسحزق جا .یدمهناط یرانوب ینسح

 هلس لاق بونوط بوروطو هلیسمای-ک باش نمروک
 سرما قافوس .یدردتتاطیسدنت هب یتسح
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 روا ىا نوجا ع ا اس 1

 ؟رولسهشونوق هن هلا ز و نکیا

 و یک لک هسیازق ضام م .یکولوا نالغوا

 بوقاب هنیر ر نونو زکلاب هدلاح ینیدل وا یم رق
 یدنک ماغوا یتسح 1۳ یسهدلاو گراد ردق وش

 هنساناب الاح ن . زکیدقا هشآآ 1 1 زا

 رب هلو هدانند ؟ مرولس هاوس یلصت ۰ مدمهبلیوس
 . مدالوا ینس گروب مش هللاو ؟ششک هنشاب كامیک شيا

 ۱ گرو كرو رود یل هد كزفو يدوم 3

 طا
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 تسعل و 1 ا : 1

Eندر چهز ونه كنا ویسا قل رازاب اهاحو  

 لوس نالبروک هدنجما كشيا یکی نمالوایئامواعم

 نود هدعاسم ه هزغح زف یالوط ندقلقشا راح ر

 هل وش ی یدنک هسارابوط یرد ۹ هک

 دف هتمادعا انداع و یحهدا هلل وب کم هدا

 و ینهرا اا وک هادی دهم هڪ E ینجهراو ۱

 یوا رسا ر زاو ندشا
e 5قساع ؟یعرول وا هراح هضم نال د قشع چسه  

 كلام هناا ین توق ر و هناهج 4 برو ی

 نوجا من عنمشع ؟ یراق روف ندیده هک
 هاهردژارب قشع .راترا اهدناق ر هساشلاح ردقە " 3

NLیسیر یناهندنشاب ید  

 و زپ اف .زاقحب اهد ید هتیر راهسا وا كجهنک

 لوا 9 هسلدا رراو هنیسوا ردقیبمدلاو 3

 يا 3 2 ردق 4

 دز



E 
 ی یغناییص شا 1

 ر ا

 ندقرط يخ ( كا اک ادا کد یمسا

 قفعو را را رش .نال وا شعالباص هه اک رک <> بول ا رص

 نکا هدلاعر قالراب كب نوک وا اعد ادوسو

 رز هد دش و هحبح منا وم ضع كنینسح ار خۇم

 ترارح تدش هلبنهج یسامهدوص بژارا ییدنک

 ماب هقابهقاب یر نیدلوا قرهلوا مغتم اک | قابتشا

 یدیشمالشاب هغمراص شتا یرغوط هعامد .

 ك ید ا لکد هدلاح ر یغاشا ندنوب هسا یتسح

 د ور یی رو
 و دل شب ااو یا یال

 كنغاحوایرحیکب هلیسل وا هدکمرتسوکشابیامدقم . .

 باقالام هل اش یتسح هدنسا را یس«موم تمل وغشم ۱

 دالج ینا هدهن ورویلس هل و تق وه کا حسندن 

 ۰. ىدا رو ترابچ ۵ ۰ هنف وخ

 ۱ ا ه دقاق كفج وج هسا ۽ یسهدلا و كباہش

 ٠ ا ایه راکفاو را ر یار



 1 ی

 یعامح ناطاس تولوا قازوا كب ید ی

 انمآ ردقهتیرلومقیران | اتیدراو »شع هدنراوج 7

 هعاف وس نکیا رول رآ ندوف و یدسالاصبا الاسو ۱ ۱

 ۱ . یدلبا تفود هلزوک هب وقو 3

 لاحر هقش اهد نکیا رولبرا ندوق طقف

 كن هحک وا هلص وصخ و كنامز کو .یدل وعوف و

 یمهرک كزف لوالا هدقدحا یه وق نداق هحن هاضتفا

 بولاق هدورک,مازنالاب زف هه و۲
 كن رحکی یدلک | نیا ررک ه ورجا یسهدلاو

 ید وتس هر رو ۰ یدهل وس یر هنعال وو

 تاب ےک نکیا رود طقف .. یدبشماب هاب
 «ِ میم ںاش وب چیه اهدر هل وا نت قلا وا »

 یسهقرآ كشیا ناما « افلطم زف هسلار ولقاب تیک ۱

 ۱ . ردیللوا شعد « هغالش ون

 تدوع راک هک كننسحب . ندنو

 هز یلوا شمل اف هدنسوف هحیعاب دوخابو نت 1

 1 ردلکد مزال



 . یدابا ا ا اهد رکن لگد :

 1 دنبال وق ی زق » رر لاونمرب یرجیکب
 1 ¢ ll هسا راو مروصف ن هسا ادم قو

 . ینکجهلکم زا كمر و باوج هه یرحک نامز یی دید

 ید راشم وشود رادقمر زق انا هدنساب هام

 3 نب ؟ زب یکجهنوشود اهد زق مناخ یا » یرجیکب
 E ی ؟ کد كجهردتبا لوق یعدنک هلروز اکس

 . كەسياروقروق ندكةدلاو قو هلوس هسلا كدوس

ِ 

3 
E. 

 ٠ كنس اهدر قترا هدلوا من هرکر نس هقروق

 وا قلارا رب نداق هد « زاک اطخ هلس هکىلق

u,1 یشر کیدعا لومأم چیه ۳  

 | هجول هزف هلتربحو هلو لاک یک شمروبلوبعوقو
 ۳ كناننیوسییدرقل یدتسیا كم وس كزق كرد

 3 .یدباشمهتسیا كم روت وک هم نا زق ىلا نوجم |
 ۴ هلکم د«مدتنالوق» بولا یدنیوزابلاحرد زق طقف

 هوا ید وف هن وفق تون وا هدرب رایت

 E ناما ا و هد رک هرکصندن وب قا را

 7 .رابد را و هنس ومق هحعاب رم هلس ونع وب ۱ تد ونە



 ِ مدنف وفام ید ردوا هتفد :رظن اح ۳ 1

 ضاتیاغ راشاق قتاج راقانب لومناپ لوسناپ وا هم

 هو یروصر ندنتلا كام وک از هب اوا

 ص وصخ اب + دوحو ندا لکشت و نیعل هلا هیرغو

 ناف و هدتماسحرب یک كج هلند هم اندام هدنس هس

 زی 4 اه د ى لا. نر

 و تم

 نکیاروشنوق هلب | یرحک یسهدلاو نرات مین ۰

 هننزویو راقاب هننزوب كنننسح هجدلو قلارآ زف
 ید نوت یهاط كلردنا تیغ یسیدنک هدف ۰

 یکوص رو كنەرا کیدا رولیروک
 . یدبا راقا يرو +

 و 2 هدنسام ز یرچب رک و اما

wm “oe 

 قلو هدلاحر هقشل یسح كل e لقوا قاز |

 هد یتعببط مکح یرصع یر ,دیکی ؟ یعرولم هلوا

 . تأرج کوب زکلاب زف ؟ ؟ ىدا تیر بوت ا



 ۳ قال را a هدزمآ ر e ید
 ۱ ۳ رفقا راه (باطخ هغیاققرهقاب ورد )۰ لراولوا -

 ۱ هدلاو ( اباطخ هنسداق ) یسک اء وص هجوق !اه

 ینلاب سنو ید قاق ؟ اا مناخ ۱ :

 E زار ) ۰ رویبراب یک
 ؟ یمکج هیمریو ناشن 3 اک رزق

 رو 4 بولو ها یدمش مدال وا ناما

 ۰ )ربو بوراقبح نیم و و

  ینزولرف . ردهانک اب یف | قوقو

 ح 3 ۳ :وج ۰ میضارن ن وسر وز حر زکتا !هجآ ۱

 os ہد یزق دیعرب یسید- ِ
 4 1 ؟یگدتسا لوبق ی زق مناخ لص . مروتانبا هزوس

 ۱ 3 .هلوس هسااراو مزوصق رب هسا هلدمنکپ قو

 : قم زف هلا ر نلکت و كف رح

 . قهح كحل دابارغتسا طقف ؟رلرولم هنل وب هد هاب

 ۰ رابق یاق یاس تارا يلسداف کیسارویش

TT EGاا  E. 

 اتو ا دور قو نس درک كنجوچ



E a 
 كاوا E ج4 و روسو ۳

 . كرهبمهدیا در یی

 هنسایاب زق هدهرک رب یسشز هل ون مدالوا 3

 ؟ یر مر وب قمروص ۱ َ

 ینلرازاب نب ؟مزالهع من نالف یساباب زق س 0

 . لآ یتوش نس هله .مدویبک هللا كس
 نا هن رزوا | كن راق ید وزا هكرهد

 مه ندش رح ۲ یسالب شاب ؛ نوسا ه یراق هرا

 ید وزا نوجا قمراتر وو یتا ومحو ینض رع 1

 روت ؟ چاقرب هحیقص هلا قشعو یرچیکیو رولا ۱

 ۰ راللشاب هز وس هن : رکصندق-لا

 رل وص ؟كسمروس دنا تود هدلاو نکل و

 . ویق هجغاب یزسن . روڼ هدتقو . یدرارق -
 چیه . مکج هیمهری و و و زکلاب ردق روا ن

 هغاقوس زکلاب یتقو هجک ینسلناشن یتسح كلەوج
 -وس تفوو . ردلد اکب و ؟ یعرولسهر و و وق

 .زکبقروقزس طقف .راوكبوک .راو تیا هدراقاق

 هله می روتک ر دک هزکلق هلزس مرکود یماق ن

 | بت کا



 E هروز . راو 0 و ا

 o غا

 E ي كزف ؟ه ا ا

 حک ییدرقل د د هد شوخ رس نب | كەسقا مه

 راو
 .نوع (یرهالتاج یراقادودندنسوق روق من

 ؟زمنکب مک یتکیلباب ی كنس ؟ملغوا نوسمنکب
 لاو مناخ ه.دلاو نکل .لک هلوب.۱ هلیوش هاه --

 تل وا هد مه جنك هدن هتشلا .یدوس ثب مج

 .نوساداماد هن دنک ی ابایداللج دل رب + .مهدنسوه"

 مهر و ا وش لک قدجا یروسرضاح

 ناشن یلوش .را و 3 و زاب هدنوف هتنشلا

 ۰. مهر و

 o هلق ا اقان هنف ار طا هرک ر نس داق

 ِ تعاسبورارفراوص و هی روکهدننب اش دن رق یدټو

 هر جدا تود د هښغیدلوا ا هع راب 2



 ندناذا یتسو او نی و ۳

 گروب نکیا ینسح كلهوج نب هدقاق زس هرکص
 اما .یدیارولک مزال كماي وس رابش قوچ اک 1
 e o هدلاح وش ةکمردبا نام نوچینج 0 ۰ 3

 .رومع وشود ا

 غوا نوسالشعا یکلتکب 4 هللا -- ا

E. 1فب رش ناغزق .مروبابوس یرغوط ر  
 ؟مکیساببلزقوب .روبمقلاف ر ندر و نوچیقج

 . .ردنسح دالح یسابپ س . .

aو ؟هلدب د «یعدالج» ؟ دی ده ؟هلدید ه ۳  

 E RE ! یداروآ 4

 .لغواردیجشوطیسیدنک ر ردسقل كب 1 دالج و 3

 ....هدمدتا نط دالج هدن .هلوش !اه ک و

 عیرچک ٥ هدن .راز دیتسح ترووح ب تن 4

 .روک یمتفابق یراق یناص فح (هنیدنکیدنک )

 ۱ اهذ جوج ولص واك ن (ًاباطخ هسداق) هدرونم " 3

 . .مشهلاراب مدآ چوآ ییایوطیوط .قوب مناق تب 3



 ٤ روک  eااهزکس نموا وهلو ا -
 .كدشود هک اح وا قترآ نا

 هلو او هرو 4۶۱ نظ اف یز س

 وک قره وا هناطرش هسلصت رس ذا نوکو

 ری وا مو .قدلاقبولاط دن5 یر ۱

 .رردلوا یز فل رح كهسا

 7 و یم ەد فل رح كزىس یاو تب

 ۰ وس

 و كرووب فیرح وا !اردیا طلخه سس

 0 . مهجوق م ری نا

 كرف هنن ا یش ...هط وس هل وش !اه س

 ۳ یر ؟ یعراو یسلناشم یافت

 یا تر هدهدرلاوق

 3 رو یتمسق زونه . مدالوارخ ب

   هسلوان حس نوشت (هسدنکی د: کوب

 ۴ هل نکل ) اباطخ داق ) یدبا رولوا هل مدیا

 ٠ لها ضرع اح . لزوک كب . نوسالشعا

 1 ردقەئ قاب e ندیزوب دل زف یزکشدل وا



 و
 ا

 ندفرط غیدموا ی یتس وا ۱ ا

 یداه » ES هنىداقو «مهسلد ید یی

 ەز وسه یعاشاندشابیزف هله كرد د |

 رولواكلغوااما مه وا كلغ هاكن- و رەكچ ىا <

 یه اق ناد » .مملوا یشادن رق كانك هدکناب و مهسا 3 3

 رر دشانمه هکر رک هی رءریشودی راهجاط

 هحینلبحا زار .روابحا هزکد قرهلایزق دا ن.داقو "

 ` : رالشاب هزوس E رالعا ۳۳ ّ

 طقف .غهقابهلبوس البآ ماعیا (قرەتب رص) = ِ 3

 اما مرولوا كلغوا كنس » . هع ووا یزلوف

 كم هع زوک .مد!شعد € مل وا یادی رف كنکهدکنا

 . رومنور وک نا و

 ...قلرآ .كدت ملل کس یزمضیمدالوا ها ْ 3

 قجهننبا یکجزکیدلوب ! ای یتا هلیوا ما 2.
 هدرادکساتقوویزسوش.نوسلافءف رطر وا .يبیک
 هداوبناتسازک هسیایلرادکسارک ۱ .زکسروسزک# و

 . هروهرتت مرللوف ارز سي !راوزکعیا 3

۳ 
2 



 ها
 رخ هد E و نام كراج اضف و

 یو را و نا تاغلک-تیاشگانغتسا ینح هلوا رازه

 ابا

 دو e ورا رک نم هب اک هت و

 وچ چم

 یدوس کک ید وکر وک

 رد | قلیحه اق هدنسهلکسا رادکسا ینهح له وح

 ردق هن ییانوا هغ ر نوا تعاس ماشفارب «یدنا

 یرتشمقآرآ بولو هدنشا هاکسا كوس هدا ینباق

 ۶ نانتشا هرات كمکح ه-غازق ینباقو شا ر

 .یادا شمالشا کا

ییداواز رور جنک هدنناب رار هلا ناذا نکرد
 

 : یدلک نداق رب هج رابتخا هدلاح

 .روک هنسوبق هحیفب یز یحشاق ناما
 كنمسف نداق ؟زکىدلاق هدهر ردو هتفو وب هد

 ؟ هب یشا هدواقوس تفوو

 ۱ و مدالوا : ۳ «نامآ « ا س



 همانا لها بولو هحرف ندفر را ید ی 2

 4 ماجا دن كعاش و عالق ردق و قرهل وا لا 1 ۱

 هدند رشم "یداا دم تما هڪ هڪ و یم ۲

 یهدلو روهظ تروص هلهح وه یراتلاح یسلاقرمس

 ليذا مزال غ راوت سک طو ا
 بولوا یرابر جیکب هعدق ةنمزا رانا هثب هدهسیا

 یلارقر هقبقوا بد نشدد دوا
 هدزعامزءذهةلاحا.شع ارارا رب هش اردق كلج هرتسوک
 كلتکهدنهو ینادصنهز بولوا ایر :

 یرالاعفا عیانشولاح اضف كرایبادابقناروایقال

 یرفس هلح رب كنهيلع تلود بوشآ يلمح ةجرد "
 هح راو و اقم لح ندنداعسرد ا 1

 . یراتناسا عاوناوللو ضرع كتهو لاوما بصغ

 ی

A SP ی 7 

EY e ES EES TOS 

 هدهلاةم یانئا هلا ند نمشد هلضف ندنعوقو

 ألا یلوا نما تغاطا بوراب وق ران ۴
 هنیلغت كنادعاو .تتشت كنابمالسسا رکشل كريما

 هعونتم 7 لی كنب رل. لوا ه وق هسا



 ا

 r چاقرب كماودل ایدی | هلعتل ود »

۰ - ATE يختم a e ا نالوا 

 . نبح كنغاجوا یرجیکب بولوا یهورک یرچیکب 3
 ۴ .دنعاطاد اضر رک رح یراتکی یرجیکی هدنعضو
 | اتا هجوم هدنرلرفس تقولوا هلرهرتسوک تاب
 ۳ ا را لا مدراهج رد و شمار
 | ددادیوهو نشور هداهلایل وا دزنیراقدلوا شا
 | بورد شكد یراروط هتفر هتفر راموقم قحا
 بویما ر هشیا هدرارفسو كج |نالطلسلا ىلع برخ

 هنس تنطلسو قلوا هلیسو هنایمالم ایه :

 نیزسکعا قرف دو كن كس راد و ۳3

 هت اسا هلاصع مدق هد .زرویمهتسیا یهدام و

 ع هڪ مفنا ه هلع تلودو نند قرهشدقلاق

 هد امو بەس ەنسىملاق و ورک كن هن ادنسب بئاصیا ذآ

 وا بغش وروش ثروم ا بج یاوعذ ؛یدصت

 دعاو اسم هحابق و LR ٤ ۳ ا



9 
 نالوا هد:مح 4 دفاع" نوا ن نسح" یار

 ر و ی ۱ کج هک 4دع تاوطسم هدار رب هو اقشاعا نا 3 ِ

 َة قو ی.هدعاسم هب هقشاعم ا اذ ارز 1

 هسچراپ عبجف یوراقوب یارضح مارک نیئراق
  هتبرهقتشاعم كناوام نسح هللا هبشیاع هدا ۰"

 ارب زر .رازشار دکتیم یالوطندمکیدم | ثحم راد

 لصایمهج را يا ندا قنس هدو راق و كن هباکح

 دت ادىعۋودران و تولوا كعد یسهمدقم كل زمشحم

 . ماس رود نمە اک لصا هدلاح یبدع هدلوا ی

 تعسط و م و زا یتهج و كن هاکح و هنکجهک هدا -

 بولیدنا لصق هد: س ۹ح رد یسهدعاسم کی هاشم

 اینچ

i ا 

 هدنقح لاحینیدناو كرابرحتکب رانامز لوا طقف "
 ل یا یا هب رات تامواعم ضم

 ییاات ۲ رود نوجا كبو یم هنفح هم هلوا

 1 هملق كشسدنفا بیت قسم ندنااحر

 كن هبححم رات ما ی 9 ر ینادلوا "



E ESSته نر ی تو  
 ج 3 3 ی 1313 چ

 کک
Re 4124 ٠ 

 هدعقومو نا هد ۱ ]و هشیاعهکلع وسود یك

 د نا ل ی هار a < روینل و

 یانگ کی وشود رالشاب هشاعیخد هرک ون .ىلتاط

 كغ رواهراح .رالغارون وش ودینسب زابع راق كنا |
 .رالغآ ,رالغا .رالغآ رو وشود ینسی زابهرق

 ناول نسح .قو یسهدناف كغلقمالغا طقف

 .هدنلا كف رح ی دام :روسدیارارصاهدنیاط با وج

 هدیتیدنک طقف رولوایضارنوسپبه هشباع هراچ
 وب یداضویصا كهللا العا كى » .ردما احررب

 هنسهقرآ كغج وجهک مردی اجر کس طف . . مررد شک ط

 نوک رب کلب كىبرۇليەئ پاب یزجر هلبج وا كغاج

 !قحروا مهرانرکج :غرولوت هک ایم دال وارولوا

 هلسمد « مروبقا رب هدننلکنک ناکد یک را زدل و و

 هب وک طقف لر هیم هل یتفجأس هر ندد ون نسح

 ذو هخجهش# وا قمار هداروا ییحوح ودر

 1  هماشقا ی ینم هنشدلوا نشهراو هب یدنکیا یخدنوک

 1  باجاو رولیر و دارق هغعلاق هدا د جاغاوا ردو .

 9 .رولل وا ارجا ه رکص ندنناذا ماشقا لاح

 ی سو سا یو رها اب ایا ی یه و سام اه یا ست



 بور ا يا وی ی دو یرزو » ید

 : یدالشاپ ه هز وس 1

a 1 ّا .غجەيمەيقاكس ن هریشمه مناخ -  

 نالقار هدک رزوا كنسهلهسیاراقاب هننداهش كملقو

 ممد روفی ی ۰ نج راو میدم اا

 ؟ كسمردا لورق هغل هج وق ی .راو ا ق 3

 هس رز وا روسو دیا ی 7 منو

 « یدنالرف فرازوک 9
 یس اروح نوح + همنا بجعل اما قو - < ۱

Eیدل وا ضار کمولوا .یدراقیچ ندنزوک » . 
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 كان وه وش کیدروکه جک قرهروطوا 2



 . « یدهلا ناصحما دالوا رب یب یک یود ر رون هالوم

 .ید | شوط هرکص نوک شب یمرکب

eرا  aورا  

 نامز «. كغجوج یک ینیداوا ش :مکج (تمر)
 روکوش » زکلا بوما حاضلا ید یخ دا دع وط

 هيلا جاب روچ E یدا شمزاب ی نو رابع

 ؟یمر و وشود یلاعحا قلواوهس هدو ! رک

 باسح یا شلک هدنوک چاق نداونناتس. دغاک

 . کم نکا ماما ین یراق هرز ؟ یر تا

  پوط زغ داق هرات ؟ یعهدنلا قلآ ه ورک ی رکف

 ناهع قجوج هکنوچ . مالسلاو یدتک هن وا
 و کس ماع ندنتکرح ندنداعسرد كحاب روح

 3 .  ندقدلآ ییوتکم نالوارک ذ كنيجابروچناع
 ۱ بیست یتتدفدا شنا بك لار یلصا هرکص
 .ردلکدنک# سل وا ىش شلاچردق هوا لسهدن |

 ` یروضح یحارهلس هدنس وه واه هل کحدآ هراڪ

 ۱ .یزوک هسلوا قج هاف ی راز ک: تفو هب .یدلاف

 . اماد ید ینسیراقو رولک یسیراقو یسهناخ هنکوا



 را شاد راقاح وا هب د شن وا وار ن یدمش دو 1

 یا رب نوا چیه .مرولبهر و ربخ هنسگناه كس 1
a 1هلاد ؟یعرواس هلوا یعوا كمدا ر هرکصندت رافم  

 !ءا (قرهنالغا ( >۰ .مرول وا یاوسر ليدز وش 7 ۱

 غلآ هتل رای سومان آ ك ەسقاب .یدنک مداوا اذ ِ
 اما یک هد نت وط هدرا حق رز 8

 و هد نجس اهر ترک
 ن.انوکس نیغلاطنیغل اط تقو قوحر) ۰۰۰ شم رد ۱

 مزوب قجهقاب وشراق هلاع قترآ زلوا زلوا (هرکص
 هد 6 ےیل ملت روف بور دل وا کا یراب یدلاق

 هد هس دیا شمر دل | هز وک یسفن فلت ندنندح انداع
 نب كعد هل » بودبا اهد بالقنا رب یرکذف هله
 ر زنخ وا ؟ هک یمن تح اق م ىلە نوڪ هعدنک

 ںی ھ۹ل ەراق كنسیدنک ه ۱ ولهزاب هه ٩

 ٠ مرابب ؟میعرابب .یلمایوپ هراناقلا یزوب یفیدلوا 1
 ر هرو یزمسع یراب رام نوجا یتح معاجم :

 .یدیشمروک مها یربص هد « نوستروا ۳ ٍ

 بول یر كيوتکم کلا تقدهنجهلوا < ۱
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  eر 4
۱ ۲ EOE 1 زا 1 

  E 3تک
AY) 

 ا ,ly ا e 7 یا ۷ ین »9۰
 یار رک ا کپ

 ا اهیدرب و دالوارب هداكب هللا ! ناما » ۱ ك

 . كرەد 6 قجەلوا یرجیکب هلا هل وا. ل کک

  کشاهچ .یدلک هس رلهجنرد قمر دلج ندنک وس

 رواج یار نوا یتقراقم ندنداعسرد ارخوم 0
 وو هح دیا د ین ەر r 7 ا

 تونالشاب هغم اات ھا یکیدربو هتیفک هکدنوشو 9 ِ

 e هو e 2 هنس ین اش | یت قو 2
 ۱ نک یزو هد ج هل وا موج 4 ۳

 ر نوا ندءزآ هد مه ...نوسلوا شلوا دم

Eو ن یدمش ؟ كعد هن ا ندنرو رم یا  

 < انو ساک ها ۱ مکجەد یراغوا مث هنجوج ا

SIsكعد هدیآ رخ . ...هشیام مزب  | 

 19 أ
 5 یراق .ردکم دیدله مرا عوا ها وبا ! هاونا

EE۳ مس حسك رارد زلوا  : 

 توأم ی رزوک تام کیدلک
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  ۷ ۱راوشد فاطتقاراوکع توخ

  2يه یاب بویلوا یراتیس ولام چیه یرب

  3تر  aنکا 2 ۱
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 .. یدیشلوا نورد غادر یغاس نوجما یحابروج

 ۱ هرکص ندکدک تقو تدم هنس شا ترد ندهرآ

 وش بورتسوک تقفاوم هل رطو قوش لاک کلبو

 | كنسکیا هنیجوز تخرد زکلاب هلروص

۲ 

 ردیسهیضق قمالواینجوج كنیجابروچ ناغع هدوا

 ۴ ِ نورد غاد نوا باب و i یقمانوا ینجوح زونه

 ۱ ر چیه هچاوخ ردقو مکح ردق و ؟ ابرولس لوا

 1 یرامیکح كنا .زواهد مرام تاچ .قود یسهدناق

 1 فا .قجهیلوا ثلفح وح ثكنس و ۵ :یایزوج نامع

 َ ۔رلکدررو ی اوج ؛مکن دآوعدو هما فرصکهداب

 1 «یداشمس ؟ ین دیما ید یار وج نامع ندب
 كب کیک و و و ۳

 یناهیرالکوک هدهحاسمآ عنتم هحاسلواو هارورد

  بقعردهسرکید یسر هسیارتسلا قشالوط یفرل+



 i میدیا هاب | هشام ت كنار

Eک ی و و زف 1391  

۷ ۱ 0 3 

 ۱ ۱ جابر وج نامع هدکر رد ا ِ
 e : لر تیغ یتسهدلاو ید ودود یاو یردپ

 كوب هل ب ول ضعل ضع هدا كرمت ۳

 ۱ ارو ا ی وداصت ید ۹

 a روس ترار ر قبا

 ٠ ١ لئاز هدوا ءم ناک دانا رورسنامزرب زا اندەر
 یحابروچ هنماقم یماباب كنیچابروچ نانعو یدلوا

 ی ووش يسا هلغل وا وم ید یرو ر يسلوا 3 3



 و
 یرحک هس یرحک هد زق 0

 كنيجابروچ نیسح ندنشیداوا شعد «رویارآ یلغوا
 هللا فسو یادو رادربخ و ید راق

 هباقا هللا فیس كاد هدلاح یبدمهدا ۱

 ینشاب والو قیدصت هرزوا قع وق هنماقم داهشتسا
 ا ردهل وا هتلا اب رد لب وا توا » قرهاللاص

 یخد هاغا هلا هش رزوا فاو .یدمشم د

 ی شمر وشل یشا زس یاو 2 كر هلك قلن وغروط

 ۱ كز وس یلوا او دلزف هدک دید »؟ زکیدبا

 ۱ کمر و باوج قرهبالک ا یتیدلوا ههر

 اهد یسهدلاو كسح اروح نام ار لسع ار وط

 شمامروشپ ادا شهروشب » بولم آه هتروالوا

 هب د « یدک هاوروشت (یدننش هنا هلس همی |

 کد هل بولوا هن كردا قلرازاب ر توط روا

 !Dae و كف هد هه و اقا هللا فیس ی

 وشود ههتروا یزوس « كدر و قدلآ » هدلاح



 نالنارآ نوجا ا ا

 و هم حب یا ا 2



 ۲ 3 آر و او را کک
 نوس را وهدن وشل وای رحکی ٠ سه رز ول وط و نمر دلو ط ۱ ۱ 0

 یکدالکا یدمش . نوسلوا یلاع كيب یروطوپ
 .هبیرچیکی هنس رد. زق یرحکب هشباع ٩ یزهدا

 ِ یرچکب هنب قجهلوا یل راق یرجیکی قجهراو :

 سوا وص باوج وب هدک دید «قجهروغوط کک

 .یدمهدا ضا را ید E 1 کک

 ر نع ها الاد شد دور 0
 یسهداا وبولوا ین قیر هدنشاب کیا یکی یا ہرا NT ت ۱

 كنلغوا هحین ساضتقا یلاح نال وا م ولعم كرلە دلاو 2 ٤

e e e 0 

aی هل وا نب  

 3 مل | یشادنرقزق كفرح



 ۰ دوتا ِك رخ هوا ۳ 2

 ٍكکرا .زش
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 هدجوآ هدلایزق ویسهج وز یک یغبدل وا شماقا رب ی رب

 ندنف رط رلابلماف ضع هدنل و یراتفو یرالاح یم ٠

 ِ 1 وا هم . مدقم هنس چ وا ندننافو كنساپاب س

 . هشیاعیزق كنیجابروچ نیسحیفوتمندنرایجابروچ
 ۱  یاودزاوش كهبلایعوم .یدیشملدا جاودزا هللا

 : لغم وا یشرب كج هل روک تبار هقدل وا هدنح ایت د

 یلعا هاکح نوسل وا ارم

 تاق هد هرولساص ندنرالزوک كلا كننامز هشیام

 تاذیحابروچ نیسح یردب بولوازقرب فیفعو ببدا
 13 ۲ دیار نع هه یادنوا منار قورت با را

  كح هلسدثاربهس زف هلسهجوز ینادلواشع | ئار

 یرئأتو هدرا نوک وب ی رادقم ر نانلو

 هقافو رفف و هعاهدابزءدیآ رطضا یتح و دن ارظ دا
 . هدنراوج وه زفر ار هلکن وب ,یدمارازوینا و هدم ا
 هننفع و بداو هننحالم و نسحنال وا شلو ترهش

 ۲ ۶ در و رد ی ۱۱

 ۰ یار ندناضق ا .یدب روت كمربو



۳ 3 ۳ 4 
Eهراشاداوب يا یار هلساا و سابا تست  

 .یدبا شمر, دنکب
 رازوک هرق هناهاشو یربا وا رظن مطق ندل ۰

 هجولشارو راقس هرفو اکو قیصو نور همکعو
 كنهره> نالو یراع ندران ونشایمهمهب ۱

 تاالد هنلابو تعاجش فرص ید لات "
 كمهلوس زود قوجو هلضف سیا یسیدنک بودی ی 2

 ك.هرتسوکشید بوتب رص نوجمآ یش زلوا دولاوا
 یس ت نم دنا اسم رایت دنا
 هدنجما هدایلاقوف لاحز صوصخم هنسیدنک هس

 نالق هردقه یش نایند تی نم هد القا
 هدرب ه یک هکدانتیا قمالفاص یک یجهیهنلزک
 رب یراد كنبحاص ندننچهلوا مطنم « عضاوت»
 ید نوش هتشيا .ردراکرذ يجه ا اهدنا

 نه نم راشادل وت یاحوا هدنفح یحایروح ناهع 7 ی

 ی رس هروتوراشعاو هج وت هدلوب هقشار كن ر :

 .یدآ هدکعا تلج

 نکیا «.انشاب کیا یمرکب زونه یابروج ناهع "



 یا شیت هلاحاو هيڪ وب : هنلغو| یت

e RSهنلیجارروچ هاذ لر یحابروج نا . 

 مام لا كنلغوا یساباب . یدبا لکد مدا لیالیع ا
 و نيا كجوک ءلردما قارمینسلوا یی وطرب 1 رم

 را ف ناشنیهو شفلو هدکمریدت | ملمت و :

  هدکلرپ ید «هبراح کیا ر یتحو شمریدنلوب

 ر e نامع 0 و شمر 0 1
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۳ 
On, 

  Eنوح  ۱۳اب



 هلم

> ۱۰۱ ۶ 

eیدنک تفوحهتشو ییبدل وا ناز ول هلتشع , 

 ییدروک یک انلوه لاح ینا ناح ےلست هدنعاوق

iودمع ییدل وا دنعرد هل درد ید نا جاع  

 رهز توتصات هد رغاب هلی و بولا هنعاحوق

 هل وک ود نلامص یحاص یالوط نارات تد

 دهم كط ۵ رز وک نیا ۱ اس ماست ۷ وک ود

 ۰ یدلوا راجود
 یال و ردو قاس یس هرابمت ناحن ی اح رگم

 و هرزوا قاد نج زامجو قوس هداسرد

 ا حس و كلاش ۰ نص ۲ ت

 ا © ك :هراجب یکیاوت هلص وهج و هدقدل وا

 ندکدهلکید تبوردشا اےک هراخ ا یلاوحا

 زق یاشادنرف زوا قارق قالغوا تا ۱

 یشادنرف 9 دوس ىلعوا د وس 2 هن , رزوا قلشادنرگ

 یک یشادنرف تر ا یزف ت رج لع وا ترخآ

 e و یا تا ك و ب ۳



 مدد م هر وشاء هرم لا + دیاد شمالق
 .هدنکو اتاکزوکكنسهدار رو یعرارف هدبوراواکس

 همان نوسلوادج ۰ مدروت یب وک هارجا عثو»

 « مدربا نوسلوا او 4 سل زاوا ج ا

 ' .یفیدلوا هدنغاحوف تحودع اذ یدک بو 5 ۱

 دنا یسهشیشادنا ولر یییدراهبج ندندیج هلت ديم

 ۱ e بوریدلاقنام یرهز یغادلوا شا الرضاح هطوا ۱

 ی . دز کیک قوح هش ود ناما » حودع

 بوند « هاش یک شادنرف ٠ مد زاو ندمةبع

 ردو هب هګ راتروق یهشیم ندنلاو هدد منم 0

 ېک هلوا هت هت لا 3 ٩ یدسلو شما ییسا را زو 8 ا

 . لاعتسا ل هسا رروک یەو ز۰ مدقا رب اک هد یس راب

 . یدشکد یزکد ڭرەلدەروتدىىتبراز وس « كسردا

 ٠ هدالدنک نسقوجهشوغهاوهد روك یلاحو حوا

 ِ  یسیدنکی کد ینفصن كب هشیش واد « ع ی رولافن

 : 3 قدارف یروپیبماخ نت هان کیا



 رو ندقانسط A کلا

 را دتسدا یسدندرب جاقر هدنس وزرا كا

 م دتا دا هبلا«مرولم هرو باوجهآ دهن رلبد

 ها ویلا ترکیدوس هدايز لا نوا كعانو ۱
 مقر دمکید روک یک کیک براک تو راوای

 هچ راب رو هیکد روک یس  یدشنف یار 8 ۳ ۰



 اند وهضیدالکایع دید وا شماقب تافو دار و

 فی رعت یمیدلوا شب وس ردق هن دگیدروک هاب ز زوک

rکس ید نک نب رار ا  ِ 

 ٠ مدیا رردلپ هن مدیا هساوا شةسلا كمرداب

 ب دهزوک یدیمولوا ؟یلک دراکجهرودلوا ینب تیام
 .  «مدارید ( هدارو قوح هشوغ حودع) قرءربدلا

 مهصسردلی هحنوج ۰ مدقسلا كمریدلب هدن طو

 تان امریدخرب د یکید رد كىرا ىج هل وا ید اف هب

 E زک رواک هلودان عا مد ترسزا

 یجشآ هدقااوقر یراب مدام ندوات اص ۰ م داتا رص

 هد ع هواه و روس هو روس هدزوشآ را٥ هد علوا

 O E Gh 4 + أ
 ماراو اکس كہا دنرقنس مهدیاوز را ینا وصح

 3 همکج هیمریک هل ون ون كس هقشب ندنسو مکید وس ی

 دوس هه شب ندنس نوا مک: دنا دهع هلا لارا

 ۰ رخ هتبلا نوچ ےب كاوا هنوروس هوروس+ ۳3

 . یا هطوا هسیدل اب ےک ر ه هک راچ هن طوف مد درد و)

 ۰ کود هی هلو ےل ستن ۰ یدنا نوجا كعإ



 نوا دا و ۱ 2

 ر هیوریک یب رفاک تیا ٩ تیر
E 

 ندقلا نوناص هد رویاوا ماسنزفو ۰ یدرب وچ
 ۰ E E. EE . ید

 نو ا iê ص سو

 وآ ردر لجو ۰ مدروک يسن هدنشا كند

 فر ی رج ندا ی : هکنوچ مدل تا 4



 » 2« ق اا ثع وا ندنرزوک و, ند هرات
 هل

 3 كحود«هلرسءد« ردلکدزیاح دم اعم وب شاه رف +۶ ا

 . قوج هش و۶ ناما » بودیک ندنشاب یلقع اک

 _ حالسراکب درا یقاب ۲ یمقابالاح یقلشادلرق ماظوا

 ند هقیفد وش ارز م لا فات یک ران وس و و

 ِ ۰ یدید 6 ردساکدنک £ رارقو رص نوا ےہ 2 هرکص

 ۳ دارف ندو یبا قوجهشوق تچاحهن هرلنوب طق

ES 

  Aیدلیسهرب : ۰ ۱ 2

r. همتا شالت 6 روک ییااحو كح ودعرف هک و 

 عجایو هلکد هرک رب یرلبش م کو را ا و? مرد۶ . 3

 سنا روک مزال قا هن 3۲ یا 4۵ ۳

 هزره یتلاوحا تا حرف واد 4 تاب 22



n | 
eود وید ۰ یدلو لاحر, “هز ا لا  

 شالت » بولی اچآیتبرازوکز زق نمالشابرالشاب 2 الت
 حودع و ۰ یدل وا ردتقم هکماس هد « قوبیشرب ها

 ندادا هوش نالوا هدظفلت رک و ندنسس هرتلرک

 . اقم یفیدل واقرجاق ردق ن كنس هرهج ص وصح

 ( هدیرف ) ندنسهاب ییتفد هن وژود نوا كا هس
 ۰۰۰۰۰ قوح هشوع یدنک ندرف  ردن الا نا

eee 9قئرا 9۰ هګ روک یهدل وا  

 شوه یب تدمر ید وا ردنا بئاف نیک
 ۰ یدلاق شوهدلو
 ر قانو مچ یر ندا ك راک هدهر طظ

 یکیاو رو اب , ےک هب راحرپ یمج هدیکدت وا ى
 .دناما ۰ رلیدزلثاب هل بیک ب بوچآ ازوک _ تیام رلیدناپ رایدنای ۰ رایدناب ردق هنامز هن ەراچى 8

 و و ۱ لا عبس تب

 هلدراو یمهلم هد نس قوج هش ڈوغناما 2 حو و
 دعا | یباوج« مدرا و هل هلم توا»ندزفو ۰ ۰ یدید ۱

 ۳ برادری را و قجاردلچ
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 نالا هلق دع تدملوط اب وک لکدیسح قاروا

e 4 

ARTE: 

aب وا و اب نان ۳7 هدرهاظبه رنو ۰مادنات  
 ىس هيمو ۴لا وحا كنیاکنمریکر ریکن د واھ دحودع

 ك مص نالاص دم دت ندا قا ود ناشمالاب

  یسنانعییاقحكت آو نسح تاپ آ شوم هد ور
 .  یدیشهت رک جد هنناقیفدت یسایانعو هتکذ قیاقدو
 .یکیدروک یزفرب ناسنا ۰۰۰۰ هبذاحه هللا ناصس
 ودع راد دنشادل واندک وک ناح وندلدنوردهدن |

 .هدی رف نکیا زدنا ازهتسا یرلهرفف یکی دنیا هد رال اص«

 نداکو کن اح وندلدنو ردزک )اب هدا ددا دم ج اخت

 بس درد ییسهفو شهر یمیدل وا نابرک هلت رمح و

 و یی كن آ هکر و نیس ن یو كراع شام ندآ

 ۰ 2 دیس





دفارطاو۰یدد«زرد انی اه دنافر هلبرلغاطهطوا
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 ی راس ۰ ورا ر وی د لالم مارک نکراف کلاغ 1

 و ۰ می نهوسهدن ی و« هلا هللا »ىج د

 شا ۰ متسیا ك مرو 4 رد رە E ۶ هدا

 3 ]ود ندنګااهد ۰ ندن ځد یوا

 . كایلک شعابط شاشود ۰ رد ہک یطوف یلهطوا

 قور, نوبنالا] نوگود نورا خاک ناک
a31 یدنالشاب هوکو دیدل وا محنم خښ د یرلا دص «  

 7 . رولواكجدشب رب دالفت نوک ود ؛دارويددش

 -قرادازوااه دناقرب یزوسنالواش هادا !زواًاتاذ هدا

 ه رد الوا لیست دصرف ی هب اکح ر دق هنفافز كح يدع
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 یر ردو هب ینا صو
 ِِ ردقلوا سراج

 تدم هوس ا کرب
رتبحا صو را

 2 دعا | ی
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 ۷ ردقو ا هلواتمانوگوب لرفییدنا دوت
 :یدی*یدایهدیا ناسحا هنسهدلاو اشاب ۰ هملصت

 لا لح ردع دد « ردراو یت ایل زوز کس ..ج
 لەسرد ش۶ و وا یکاوک ردق هنامزوآ بودل هعس 0

 "ِ شب یزوینالک مزال باد لج هام

 1 ر ۰ یدالشاب

 . یمتربا بولاق هدزک مو زنا رارق دک وا هتشیا
 هدرف هلضر 2 یی ید دنس هدلا و لا ی وم نوک

 ٣ هدک دليا نابت یکیدتسبا كعا حاکن كحود«یمناح

 شا وا کروا یناشولاع كحود«یهدلاو
 ی روک ام شد هود وا هوش یعزق ( هد هکلاب

Eندنبافود « مهس رو هتکیابابر شەروت وا شمروط  

 یفلکتكنلغوا ندنهیدلواش. ریک یدراوز را ضب
 ید 9 و یز هاو لوش 0

 ۰ ی ى. 2 قاارارب نھ: ا هل نفاد

 ر مزق « و هدقدحآ
 . ردن لاب تریاک ی



 ۱ رد مک اور هزا نو ق

 شعب ی رده ۱
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 اش وب مدنفا درب کانال زی تلقا ا 8
 راد د كنا اپ ۰۰۰۰ هوا «ییدودنک بی رغكب <

 شا ندنسهر اد كيك ماي هدوا یادبآ هد

 رب سیا كا را قوا اش ۰ ىلا

 او 9 یر بم اا طز

 هم وک ا زر چاق کندو ج ومدزق هنر وک یزق

 1 ٠ a ۰۰ راقلاق هدلا و تیاهت

 ۲ نوحازف »ردد و ردبكناشام یسیدنک د
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 ندا ف کت یزد سکر ج هلرصوصخ ا 4

 .روکمدآ » هلغاوا رابجا رادمر لزوکن وڳا تاذ
 عودا هل وا ی دنا یس هرهج ناد روش اهد یعزکید

Eووك سکر رج هل زفل رب قترا «ردراو هد قحاب  

 روا ےک ہ دات دکر ج یسیدنک 1یم رد لو: سايق

 هحندا نلکنون یدعش هدردشهروکر الز وک لصز ۷
 هاو » هر طرح هایجس وت هود ب وب د 6 یداکر ذا هنلعع

 یک ا لهأت مروسیتس مروی هفیطاكب ح ودع
 افا م رشا هژزآ هد رذق 2 3

 رَ مکیدید دیش ۰ ردک دو قلوا ی دا رب هدنغجاوب

 راوزکتح» حودعو ید« ردرش رب لزوک كیاهصع 1

 !ما چو نس هج رد لوا زف ۲ هددروب ناب نکا

 هدفد وا كح هد 6۰.۰۰ قوا لا امو ۳

 یدال هةلقل هطوااءناو راوكخاک اللر و »ديلا وم

 یرت نکا حد. کک
 هدنوحا رو نکس ۶ هب قعمراتروف ندنلا كدلاو



 بم مر ددا رَ 4 ف کت رد بم ا

 2ا ۰ (ص) جونم ندرادطح هل نعد رو ۳

 ياتار 5 ید 9 تادر نوع ةا حس رد

 ردسک ر چ زن مکجهدبا فیلکت ۰ ردی" لوق لصن زکقا

 ن وتف هر ک رح هک سک رح هی اتم هک رج ید ملان ک

 ۰ e ا و

 و دلو شالا یورپ

 + یدچق یمهرهچ یدنآیزکب لاحرد



 ید-یترا و :یدروص ین
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 و رکن دراطخا یوش نکل ۰ رالرضاح یسادنک

 .ینادجو زودنوک زکلاپ یترمذعاشاب ۰ هکر مهمروط - 9

  هدصک و كق قرطر ی راکقانالواشبا لاسفشا

 _ هدلاح یغیدلوای-صویلاخو یت نوت نوت یادجو

 ِ یناعذاو لتعریار هلیرکف بودا نوا كە یک

 : 1 a تدم هدهگلب نوجااشاب قععاط ید

 ۴ ۰ ردتلاحر شمال 1

 ۳ هدا دنما كترمشع مهدی زندهلجاشاب هکراوردفوش ٠

 . كجلیاراو قحا ه-هرد یللال بولوا ذل _ آاآاآا .ج-

 " نوا هلبایراحدف تالمهردرشب یر یی-سا ده نالوا

 رر ول افكراجرب هعیهدنوا هدف ر مو هد هءفد

 هه تبامتو ردا لاعتسا هدنعاس ق یکیاییا

 7 بودا یماعطماشفا هدنکیا قګ زر تعاس

 فص مامت رده ردیع دنةیدل وابرمشم هفذارفالا

 ٠ e ىدا ردیک هنمرح هدا الا

 ما تامین رسا َ

 و لر وا 3 یر ها ض



 هو نا کد
 راتاو رولیسک | هل یرادبح یهدنفح ,یرا

 0 ق

 E ا

 وار هلیص وص رکذ تح ودع دیالوا قرهرب
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  یسالب شابرب هدنززوا هناهنا یامتحا كن راب

 دف ام رکو ام وطییش یراکد د تابح نالوا شلاق
 .اتساوشاوجوك و شع اردف هب همقا رز یروف نوا

 . . تجز هنسف یقجازا حود# یدهدرب کلوب
 3 راد یجاقر كنالکد ییدمشر وا هساوا كج هرو

 یوم يدنفا نران ۰ رد شډل ون راکر د یکج هلن هد |

 9 فیاکت هح ود ٤ هک ی دا لاح تیفسلف رکاب كرا

 مور تاذوب رکم ۰ یدربدتا لوبف یتهزالم نانلوا
 ` .هدنساشا (ص) دعا ندنک-کب ركب لنا

e 59 ۱ ۳  

 9 a شا مد ار ندتفارظ و تور باب را

 یفیدلواشع ادع و ید كناشاب هل وآعقا ولا یف اردیا
 زاماقرهلوا هداز [ندیش۶ و لغرهیرارکفهرزوا ر

 ۱ .یدنکو ندرازک هن كه لا یوم راب دالشاپ هکع |تاقوا

 ر ولكە نتبحاصءمزب كناشاب (ص) ى درانوب ماشقا

 یربا یرا ندنجود-# یرره ندرلن و هکی دیا

 ندنبعصیرلکدتا هلبالاح هدیروشواو شءالشوخ
 روس



 سس

 لا اک

 س حاتحا هلامتساو نا لا

 « یزع ر ی کايو نت

 نهذفرص هشر هد نا

a نواس 

 راهظا ی ی ارك یقام ود . زرد کر اشن زم کب
 ریایو دح راخ هژش اطف و کد دنامرس هاست قاارا

 ر هلت وا م داسر ی ک فلل دحسأ واب 9 تادح هب
 0 هل هدیا فا یسردن؟ ین هما كج هدیآ مجد

 ِ یدلیا را “والی

 لاونهر یکم: هات , نوک هعج نان وارک ذ خور

 و هد هنردزو ی E تع ۳ رر



 و

 ی و را و رخ یز A> لا

 هد هم و شوک هلاع ۵ نود مك م رب مد وب

 -  ودسوکهعدنکیلاعنوتییالوط ندهک ان وکس وکو
 ۱ یسردنکو ماء قانا هذ ندا وف مدار سم

 هلو رلقابا ید-:کنوحا كمردتانظ قداص بحاکب

 یعج هال شوخ كجور ید هدا بارحا نالک

 هلص رغهداه:سحا ندور رلناک می هدکمام:زوکمدآرب 3

Eتح ی راک د سا كم زس وک هلص رغرب هلو  

 راد هزکلاح نکل ۰ رارویدا تیولت د ینالاومو
 ا هن راد و ندزک هذا ومو هرس و تام رام عيدلا

 یتداہش ل رک هیصات یک یعبدل وا شقنا نما يج ەلد

 اهدییدرفل ندنشدا وا هدک ی | دات سات و ید

 هبیرغوط ندیرغوط نیز هکهریوج بور وا هدایز

حاد وب كا هدام « مداک هب ام دتسا یزک بح لر
 جایت

 نوحآكرادت یتشیعمبابسا تنل و غش م ردا لا ونک
 و هب نوا وا لج 7 یلهد یاابح توشيح



 هلدع د ا زونه ی دید |

 ما ةه روكى ها یموم *یدنفا هراس 1 یدیا

 نالو هدنس هل رن» الاب هدد_طوا )۰ ازمحا و هی ۱

 هج رد ځد یدنفاو ۰ يدليا ضرع هرفاسم نت

 ارک زاده ناب ا اعافاهدارو یرادقء نیەت نو

 ۰ یدروتوا بوچک هله

 شوخ حابص مالم 7 رواش ووته هدناقال» ىدا
 شب ندنشرط هدنقحيميدنا و هدلاح 4 كرافک شب
 هلاع لاوحا هرکص زارو ندک دلدبا دارا هک نوا

 ندکدلروت بونلوا یطاعت یخد رارکف ضعپ زاد
 ندرت ود کسا كح ود یدنفا نال وا ا کک

 هی در نام یت ھو ا
 E ندا

E 1تار اس میدلا ی و هد  

 نو-هروط هبوش یفیدلوا ےک كيویرغوط كب ۱
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 ییفیدلوا حودعر لصن كحود# یرلت-ودیکسارظن
 لح ندنردوفی رمت اوو حا ٹ عر هدرز

 ۰ یدیا زا ۱

 . عوقو یم هنرزوآ ییبرفت كنسبرب ندراتسود وب هت
 عود یلوک هعج وب هسیا هنره شاواهن ردشلو

 . .یناش ریو شمروت وا هدا یاد هدنس هط وا یکه دناح

 . هدنرک ذطوا بولآ هنکوا یزوک ینلاح ریارب هلیرکف
 - اش ی هتفهرب یماتخكلران وتلا تالي مرکی نالوادوج و«

  هجرو و هیس هرو یر ندهتفهرب و ییکیدلیا زو

 . یلاع لوبناتسا هکوبلاح بونلو هدکمنع قرهلوا
 ا سس و ندنکندع لوف سابق هنلامنات-هدکر ج

 1 1 هل وازادک لمح و رغاو لوب ندیشرهیقام تلاذر 0

 . . قدیمورتكنسهطوا نکیا شف و هدکع وش ود ییفیج ۱

 0 ٠ هدک دن دد « ران وس روډ » یاو ند ورا ق ورەن وا

 ج ینارون لافص هرف هکیدباشء رک یدنفا رپ

 . رابک كنسیدنک یسهریاسو تفابققاق فیظف تیاق
 3 مدآ ر ندنسا رک لا ید رابک هلیص وص و ند



 و

 ندرواو حود«یدعایداشادو وا ۳8

 هیلایموم یافوت:نانلو هدنءایردب زامتیچ راقیچ

 . دل واراج و دزکلابقرهلوا یس هدهایساقغف هکیاطع

 هدب واک هنس هل نوما كیا ضرع یلالمرپلاحیفب
 ربیلاح ترا هجا ربخ یینافو تیفیک كہلا موم
 هجرد هل وا لې ج د یر وعش ات دام توشلانف اهدناو

 رادرخ یسیدنک ند هحردو نکا یدراو هنس

 شک بولیتووق كباطع مااباب هوا ایرولپ هلوا
 ایعهدر هرس هیکه بواد ٤ هزعمایمزر ید راد ردکعد

 هدناخ ب واکیزدمک ردا له هاح ییسهداهو

 دکمزک یرسهرس هدرازاب و وشراچ یرازدنوک و هغی

 ۰ یدالشاب
 شانوس ردق 4 هج ردرب ی دهدنص وصحلحمهدوراقو

 داوامدآر راشبهدنجمایلامیدنک از اروشورو ت هل را هک زا ك ءدنداعسرد حوا هل حج و زملد) وا

 هد فسا دا زاك رانایاط یی دل که دز دلو اتسا ندنفب

 . دنلوب شعاط شال ید رب:) وا شعب اط هرک زا و

 7 EER یسان اشار لاح یکدم یی هند راو



 ا هن زف نکا ءرولوا دراو لاسر ۳ وش
  Eتكنهراچ ۵ حود#و ۰ ۷# رولي مک یشیاالفا - :

 انا ےن منهج هکرولی هل ړکوا و نا ی
ae۱ بویار آه ققد رب ندنابكتءراحب س کرج بریک  

 اصهیاوه و شناو ا راع نشا قبضت بوکی ر
 نوک یا ىا لو رغ ج دقات چار ول

 هری دن) مخفر دلم ی ازوک شنا نالوا شلاق . .
 هد لاحرد ییشاب هك روک ین : راک دید هنر تک 0
 لاح و هتشیا ۰ ۍدیاروااق راقوص هنسا را یرازب دیکیا ا

 * یدلی تو تدوع ھه داعس رد م لا

e DS 
 ماع كن ا اوء وتد وع هتداعس رد كحود#+
 رافو كیاطعهدنفرظ تدموب بول وا یمەنس یھب
 0 ۳ 7 ر : شل



 راچود هلاحرب یک حود4 هرکرب ناسنا ار

 نیم نیس لر نور

e: 4۷۳ ردف : لوا 3 ۳ 9۳ دنا  

 دو جد رازوت زا هک دلو و .الغا



 ِِ ا 5 و ید

 ناشر ابو ناشنیو وحاب ییبحاص یدیمونوسأی
 .یکنامزوا كح ودءمدآرب ندنکج هديا نادرکر سو

 ن اشب رپ ردقكتا نوجا كما هدا هجرت ايس وئام

 ۰ ندا زر وك لکد نکن نوح | یسفن یعلوا لاح

 کدے چرا :اسح یکنامزوا كح ودم نب یدعا

 | نو قوا شما + هدیافیرعتردق هی هجردر تح
 یازعا ی زج هدقا و كج هک ر كج هلي هدیادارب اهل

 ا
 تاک هنداعس رد نده اقف حودع مالک راصنخا ۱

  بولوا جانشهکعادنیس هلک سا هانا هبوریک نوجا

 1 ۳ ردرب ندقلزمیدنقاب هدناحتدم یک هتسج یدنک

 . .دنکو ناسحا هب یجقلاب یتناورحنالوا شلاق كيک رب
 ندتاب راک راع نالک هيه اللاند هر وک ذ,ةبصقیمو
 هغاط ضنفو یدلواناورهل وبلردیا راصتسا رتسا رب
 دتا رظن دیدم هغا رپ هلا دهج اغا یتنقو هس دقأب

 : ( مولوا ) و (یاشیر) و (سأی) ندنر ره

 ۳۳۳ عمه مه منا اهن واک شاد راو ۳*8 ۷
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 یا لکد یناسحا ههارولاق کی ايما 2
 یسلح یلوا راج ود هد مطهر رغا اهد كنهراح

 «یدو-وک موزل هننایح ما وداهدتدم ا ي

e 03 تدوع هتداعسود 9۷  

 ندنکیدلد هو دشک یس د یب اج هرقررحلا ونع ۰

 دوسرا ص 3

 حودع » ردلکد هلی ندشیا كمر و ربخ رب ة4 3
 -رارف یک !تدوع هندامسرد ۰ یدسک ییدیما قثرا 1

 تكن» رارع» نکل ردفاک ید ك٤د « یدرردشل نه

 شما عطا و ییعهدل وا شعا دعا عطف هللروص ه 3 7

 هدا هجرت یی غیدنل و شعا سح هلهج و هن ا 3

 لعد یسح و تكحودع زکات ۰ رداکشم :

 هردیشر جوک ك ملدا هجری سج ره آ ردمولعم 3

 ا ,زکب هکعنا هب اکح یی هعقاو ترور

 یا هنوانوحا كماب هديا هجر یسحر نانا

e,كح ودع هرک و هکوبااحب ودیااضتقا ق  
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 و ۳ دیبا و نیراکچ دی ۱

 یی ندنسیدک تدع یآ جواقح ییاهلو ؛دوبا

 تا د شور كي ی یس مال وب 7

 رک ی هژای تایحرب

 یخ ریدروشدابرو#رب هب و ص هدا بول جم رب

 ا روس 6 قوت رادنقا كاج هلی هتادلق ییدرل کج

 a ندنوص هن زغا هسیالاح هنره ۰ نوسلی
 ۰ یدلی هیالپوط یتسیدنک زارب قجوچ ءدیفاهدیقا
 داراو یشرپ نايا هتقد هدنتمجوب كن هیاکح

 + كنهراعب هد بورا ویلا كته ےک هدناخ یخی دا
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 ی ن هرا 2

 ىغاتڭرەبمەدا لوبت یتسیدنک جد

 ۳ ىر هم نزوا هوم ۱

 e ۰ ترا نصرت دو[ م 9

قح بانح هک ر دا فازی ادرفزه تلەرھ ن
 1: ریا قل و هما ۰ زا وا ما یکعب 3 و دل وا ك

لخ نوا و 2
 ۷ تی« ls ق

 ناله 2 موڈ ا ر
 بور دلاق نس ود: ک د جلا رخآرتاوتینغیدلوا ی
 ہرا : یدیشمالشابهدقاب.دا روا و شمزوتک 2

 تلم و هانا رک دف
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 نداد نا نوت ود نزک وا او : ۱

 ۰ یدا نور ید اوا ر ا شید 7 ٤

 ..هلبا هرظنءر یلت طلا یک لا جرا دبد كفوج هشوغ

 ارز
 لا نادز ابدنوجما ی ا زق وح دش وع

 نت هلو هو رم تن ید یراوهلام شراب ىك
 هدلاح یکیدایا تب ویف هللرو تود ق وج هش ود یدعم
  راطو . یدل وا شلاقاهن و اا 2 نوعا و۶

 : یتتذل كنا يح ۰ یدقااق نک قدا هدر شو و

 ۲ ووك هما وا شو اب فرط هره ۰: یدانا ب۶

 بت 2 Et E REE وط

 ِ و است حول ¢ ا ۰ ّقا a ت

  شزاو ردة هک ریدد « كسروا هلو یتناناح

 الو ندننارذأت تكناو ند وبيع و هد 4سن ایا

 2یندوسجوهرهزنالوا شاتاي یتاشاندندوجو

 ۰ ردشروآ هرب یا تیامن بویمەدیا
 ی رداجم رة ر هد هر وک ذ بصق ی ودم رفا



 ناب وفا روت وغو هم

 ارش وا دوو زد.در و هدنفرطور

 ییدیدن؟لرک هکنوچ ر کد ەد ربو هقشب

 # و ده اص رکو ران و سرم
 ھه ورايا اهد بو رو 9 ر ۱

 لالد رو چرا ر قدهروص ناخرب دم 0
 كجوب هسبا رواوا نرورپخرو ید

 کهراچ ه یدسلیا نالسعا ینکج هرو
 ۰. یدشو نرو ناشفرب

 هرکس ندقدار هدر ما مت هر
 . . جوډم نوک یتیدلوا شع“ ۲ یتیدیما نت راد

 ۱ نوکرب نالوا شلیک یدیما ندای دنوت



 3 داو جوج هنفرنا وفو یدشودهلو عادول

 ۱ وک كلوب امد رابطو ردراو ی ایام
 + رازتسباقهراو لوا قایارب هدوصلحم ۰ رارارا
 . ریدسک لو *یدیالکدیجوب ربهلب وب حود#نکل
 . . كنماقتسا یکیدنا ماودسکعلاب هنفجهبارا ییسدم
 1 وا هراب وک نانلوپهدنلوص و هدنغاص تع اسیکیارب

 . دلارقرب هدلابفوش كنولناق ید شپترد قرهبارغ

 . ضعپ ۰ یداراروص ینب راکدمک بوک نداروا
 هداروا نوک جاقرب هک د لکت سار هراب وک كحوب

 رجا هلی ال هحشفرطره كب وک ییناقیقحم كر دبا تماقا

 نس ىد وصتم لحس ودنک هصالخ ۰ یدیاردا

 هبارولوب هدرا نغیدارا بوبل وا ندراب وب نالوا

 اک اقف Pen وطه شال اطا یی مس یس یک رس رسم

 ۸ و یداوا لصاوهنب ناب وق ندبات هیصق



 7 تو 7 » راتخا :یدروص وج ھت

 نس مدیا شهر و زای ذ قوچ كوا

 ا هی لۇق را

 یار بولا یق دو ی هد

 هاو یا مر رشي رز ۳۰

 ها یو بنا و هتروصوب ه ہک
 ا ررر تجوب هدهب و كرا هل رد



 تا وا سرت 4 وک ندازوا یدربوچ

 هروک هنشروسناویح كح ود ٭ هدهتسد راز فاق ۰

 قترا۰ یدیالقحک یشتاراو هدنفرظ تعاسیبلا ۱ 0

 هدناروصت یک هلو رده كح ود» هدهاریاب.» ِِ

 كنناروصتنالوا ۰ نمهلوان هک كاد ی دلو ِ 0

 . هدهقیفدرپ + نوای اویا ا
 مک هنملع ىد كران و ردا هک اع یب س ایل زو هر

 ۱ شمال قرکف ۰ ررب ومکح هددنهآ بقا ہتم یسعا

  eرب یه نوسلب هنل ودارطا هدناروصذ ۱

 رولوا لصاو هب وک تب رق هماشفا مالک صراخ 0 کک ۱ ۱

 ِ هګ روک یودءرابتخا ۰ رولوب ییسهناخ را تخاو .
 رده رعت یغتس» یکیدلیا تارغتدا رو ٠ 5 3

 ٤ تافودده راعنانلوانامهدالاب كج ودم هجا روا ۲
  0ا ددیجارلنابناطییسیدنکقرهلوارناوتیینداواشاما
 شمالغآ یحتو شبا ید را حا هدهرنصیراق

 تنوکنس هدباق قرهلازا یر هدنفرظ نوک اقرب

 یدیشعو وا ودم تبان شاک ۰
  2هنر و ود » : بم نس جود«یاو 3



 ردک ۰ه رد ش وک و E ۰ رشغا کح هغیدلوا 3 ١

 هزار دعا هطاصم لنا ريج و احا * 6:0 ۰0:۲ ۶ 7 مدولو

eee۰۰۰ دسلا شک | جاو دزاشلا یزف فی رحاب  

 ۰۰5۰ مرا بیا هب مرايات مرزی برای نما »ِ
3 
 شود ۰ یدناج هال یللوکسو 3, یشابیوا فوا "

 شا هسا وا یساوعد قاشا دنرف راد موش هدفوح 1 ۱

 هدوان کل ۰ یدنا روشلد ال وقردق 4 هجردرب هدلاحره

 ھ حک یی هج رد هداوهدشو ر هلو هت یا

 ی ید راه رح ییکشاک هآ ۰۰ ۰ + شف

 هل ر وف E هد مديل وا ش شا تافو نامز

 ارم ۶ وس هل وا یتا حق وق وئ اما ۰ + ۰ ه + مدیا 5

 ۳ هب یدازوانوزوآ هل و ۹ هش 0

 - رارف یکی گن . وک كتاقر نوا اوا هسرولواه .

 شارپ اا نو 6 ه وا نربامصضو ۰ ۰ یدردش

 دلراتخا یرل؛دنل و شل وا رفا سم د یزید وا

 هفرطواییشابكن حو.۶ هلغلوا «دنرزوالوپ یو



 ۰ ۱ شوک نابراک شچوا شوق )
 .ه شوق 7 كج هديك ههر طقف یدقیحهل وب ح ودم

 وب شجوک هتمج هل نابراک شچوا دف رط
 e 9 كج رک وا ! نده توروص ندا

 3 ۵ رغ هفرشه ولج هزک ر هلا ههرکرب یناویحیدشود

 3 ۶ یدخالود یدنودیدلیا قوس هب همب را تاهج یلصاح
 ۱ + یدنهدیآ مجرم لورم كح هد اماود

 13 دل ريج واح » یدک یسددرفا هلرجات هنرطاخ نکرد

 3 ۱ امایرغوطو < راشعاق یف وج دش وغ یرف

 | بیرغ مه دیسمب مه دیهب زارو « راش مرولوک
 3۳ وک افلطم یزد فرح زاو یرلشیاه هد هانا

 ردشم امر ول وکر خر يخ ۰ ب 2 ردم الو

 هللا ریجواحات منجهارا بولک ن هکر ولی هک وچ "
Eود قو) م هرو وک ۲۳ .وآ رج ومتیا ها  

 وخاو یمفچ لاق م: را غر ج شو هد رکف و

 کا ندارا هد من روا د دها ین وا 7:

 لو هرح تا هدو رظ تدموب یدک تف ویا

 ۶۱ تافویتح و همکحدب»*هک ڈرا هرکص ندو



 اح هدنفردمهلوب بوبا را ناخ یاحا رمالیعادو
 ندنس»ر دلاص هف رط ره یی: رظن دم ویدناخیاحناخ 1 1

esهل و هل تس ودا هر هدا ..ءاا| ق وف هډ * هر وک  

 ر ی دیتایسح نالوا نو ګا هروب ص ندنسلزود

Êهر نانوک یک یکی دل هل .ےالکا زدقەب هچرد  

 ا ]وب شمکیر و ها هد جا و ۱

 رابتخاراب ندنجا 1 ا ود كحود# و

 ناح اح ندا رات ضرع هلیظفا « یا» ر

 ندنرازوک ار هديا لمح یت را هه دک اییعردل وا

 یکهیدنوا ناخجاح كنس » و یسهرویوف شاپ

 هد لاح یفیدلوا شعلمک نوت نوت كدیما ندنب
 یب مدالک | هلبارثأت ةچيرت « یآ » هبوب هاب کد
Eھالا راق ی“ دد ده واسه, نداک و هد  

 نون غز یا عادور دامان واد « لواتناما

 هراجما هک هراح هن طةف ۰ یدیشهردروا هغرحا نوت

 هنهشع ربع ز كد وح هش وغ هرکا ر ییحوج
 راتف رک



۵۰ ۰ ۲ 
 ليغ ىنغيد لوب هدلاح هو ییغیدل واهن یدمهل هدمش

 ۰ قراروا هماجر هنیلا نالواول وط هلیارن وتل | كح ودع
 کس یگ دوج و ی BD هرکص ندنعاط رب ىران وتلا

 . هسا وا ےکیدتسیا ر هتشبندنم ٠مدتسيا كعیا فقو

 هد اقا قثرا طب: ۰ مرول و ہد یاال وق كتا

 2 کس ی و یا اهن نم شک نا ادیب دما نو .اشو یک بخواد وس ت راک وک هدش ل: دو ند وب

 ِ لاک منج =! رد دل وط او تارک ر دلو

 1 ست نی ۰ مج هلو اب وا یل درد لتر و ساب

CONE یدل 0 

NT! 4ا تیم  

 ى دەغدا53 توقاق هلن وشخ و ےن لاک یس ومت هط وأ

 ۰ یدنک یدقح قرهیمالو تق و

 ۱ تعو قورا هک وب یکیدرنسوک كاج یہ اح

 ۲ دواوا ارت «یدهیازگبا ریثأت ی مچ حودع هنیرزوا
 هبیدمش سارو یاداهد هجرد ه یر از هد هسا كن
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 اک نر هدلاحیعید) وا شمام4 الكا A ردع ۳

 i م«رەلتاوذرثامو رامتخا قر هت ال مضاح یتا وحمام



n :داری ۳7 خاص هدارو و اا  
 باو لاح هم یجودع كر هبد«یدلاق لم قرا

 هردو تاوحه ح ودم نکل ۰ ینلباو وی ا ۳ 9

 نوتلاتالیمرکیردق زویکیا ندرکیءدنابآییاهمایی ۳
 تمرووک تولا وقءاقار هدارو یس 9 بورا و

 یس هل وه رب و ه رامتحا قحول وا روا یرلد وتلا و

 یس نب کد عبا نظ نیقاص ؟یمتجه4 واهلقملا نوناص "
 اغا مزو: افاص ی هراب و نو ګا قعرانروف نیت نا

 نکڏ مج هراتر وډ یھ ب ورا وهدد رح یران و هتشیا ۱

 ھه هراب رکو وب 27 یش مکج هل هدیا دف نوچ ا كنس ۱

 تكناو هدیآ لاین ۰ مدل رب و 22 بس دود هوا هسدا 3 4

 یتاغ م هرب واکس هک ما ندا یو ردهدنطص ر زا

 . یشمکجهلبهباب نوجا كنسهتشبا «مرولیهر واک
 :٠ یدزد «زدنرا ند وک

 1ش ر واد ید 5 هلاح 4 ناخ یاح هند رز وابا وجو



 ۱ 7 1۳۰ و ۱
 ۹ ITS شاک قنات 9 طرب

 و *هدافاهدلاح یقیدلوا شمالشا هکمهزتنرترت

  هگمرولب كاك د موس یب نس حود« » و یدلشا

  هتلسروس قراب جا کیش كروس مه سر وس

 یاد وس و قشع كف وج هش وغ طن كس ر ولبی !اعار ز ر

 ڭچەلي هدیا بام 2۳ وا روا قم مدح ءالداق یککر وب

 C2 2 ندهژزوس و ۵ وسدا ۰ رده و 1 هدزعامهلور

 ۱ زدیک هل وب هراح 4 نک € مروا یکااح تام هد ۱

 دا عرب هد نس صو-صعاب مجهلواوح نب هلا

 هک نا شرح ناباق قوحهشوغ ۰ ترم هح هد.« هل وا

 rk HSA cr 1 EE 9 ی ی کن و ی ی

 ی ۱۳۳۱۳

 ی۶ل ( ندزوا یرایدن ارز ۰ رث نم« دی حاودزا

 رنارداکدندز وا یک رانا قوج هش وع هسا (هد زا صا

 ٠ رھ * رولیاصندزوا قوح هش وغ هسا لکدندزوا

 1 رایج رسا یار رح وب صال هک ق وج هش وغهدلاح ۱

 ۱ ق هدد رب ز یسیدسنک یدوم رول ےک ردرشعاص

 3 a هلرود هوای ۰ هم زک هدنشدب زف رو و لک ك هتسدار کد

Sw.2 هده تالغا یب4 ۰ مهلوا ناب رق لکده راج  

 هیمکر یھ رد و ۵ هد و یدد 6 را لرد
 دیو



ag 

 « راش هر ول وک هنت کل۵ یاغ ون یزةرلش ر = لاغشماملوب

 لرا-دخا قترا ح ودم هن رز وا یهر وربخ ق

 لا صاح هدنافرب هدنک»هلکب تورو وا هدن م هلاح 5

 نامزیغدقحندنداءعسرد قرهبالک | ییغج همهلوا ۱

 تا هل رادعءرب ران والا كل هرکب يعاد و هم کا

 یدلشاب هما رماح زر اتاق هنکرادتحالسو

 هل وک یکیا تیابنیس< بولیروک هجاروا تناک راد و

 هک ر نالوا تا راغ:مودحابصیمتریابولوا فف وتم -
 4 دسح ی راسا ار داک هنس هط وا كح ودم ناخ اح

 يج هبعا رو واهدلاحیکیدع | یا یسهرودوا حودع

 هساواشء درون وا هاتف لاح ٹال سک رچ ییحو

 دە اون هکیمادک اتو زا رکت دوو د اقرب هل

 هدندب د یز د كح ود ٤ یدک نکیا كج همها لاتتما

 دوو نا :روطو كناخ قباح ح ودع ۰ یدروت وا 3

 هد درا ی دص [یهرهجیدنناح هن قر هالکا ین هم« 3

 ده هماشهاپزوم سکعااب بوهردشکد یروطزق
 كن راد وط و شهراراص نوت نوت یه رهجهدک دلپا

 ید هس د ند اتر كس شعهورو# بولیکح- یتاق 3 ۰



 1 ید در و و تاوسدا
 تهراغاب ۸ 1 لکدناویح دسناناح چاح ناخ جاح

 كرهروک, ییغیدقا هلبن ارث ات كفاتشا نال وا هفوح هشوغ

 هد وص ما هس و قوحەشوغو هاك ن دنلا

ام )اح E هل ۰ یدیار واک( یعحاحو
 دنجگیچ ر دو ه

 ساب لاک هدیو رک هب ورحنا ماشقاره نامز ید الشاب

 رخ ندفوج هشوغ هندبک هالک ېد نوک وا هلروتفو

 ریس ندنناشن ومان هسکرب جد لاح یقبدرو ص

 هاب دت زا هناح اح والو لای سح یکدم و

 ماتلا یرلهراب ۰ یدنارروت رب ییسیدنک ی دن ک زغجزق
 بسک رادنقا هکماياسشح ردة هفامالس هد ولو

 لرایتخااهد نوک یمرکب حودسع هرکصندکدلیا

 بولکه شر طت راحت نوکر بول وارفاسم هدنسهناح

 ید ودع تاذر نال وا رق امم هنعاب وو كراہتخا

 ارح واح هدلاهناداح قر هلو! ث دا و هدلاح یزد اط

 هدابانا زذ یساباب را ثم ردل وا هد ییاغوا رل شاق ییزو

 یسک هداروا هد هسیا شان, قرهلا ربخ یتفیدل وا

 و



 ی املا لمس 3 یا هدشرتتسو ۰ 2 9

 توراص هدیاو حوا هد هسيا هدکماشدا یسهراب 3

 هکجاب هقیج ردق هنفلمالس كراهتخا بویلامراص

 ۰. یدالشاب
 ردت هن كنسهرا + ناخ جاح ندنتفافا وش كح ود#

 قىد هللا ےس ىو راتو ىج هک مزالیملوانوذ# .
 ه3دلو تفافا حودنع نکل « رولب هدا ل و

 ی دا رولوا ردکم سک ءلاپ هنج هلو نونرنچرق

 نامزه رهیسیدنک ارز ۰ یدیارا و نح ید هءةلواو
 رکش » هحود ۵ گدلو یلاخ یتفوو دعاس لح

 ۰ یدو دش واق هن اکب ییسواکسیب ههالاناردشواق
 ی ؟ « رردشوات هن یزمکیا هددنچ هناا شنا

 رو واهدننابنکیارحم ابر وش حودهورونل وب هدرازوس
 یک قجاتوص هناحنامشیحوجهدندلواروبح هه

 زکلابلباقماکو هسا حو دغو رس وک رال مو رعود :

 یدنک بوک ندززوک و كم دنوج ینرلا دوس

 جم ۱7 د

 اس 3 2 ۳

e O PL A 1 9 ۲ 

 او ۰ 5۹ ۳ م

e0  : 

 ا ےہ ھم کک م ہونا

EE RE? رو 
۳ 0 ۰ 



 1 نی مدل رب ا و ۳0 زا كر وا
 ۵ کشا قرچ # ردندنفا ۳ هتشیا ۰ ردح

na 
  هکنوچ» نم هند یدلوآ نو ندفداصت وب خودم نر

  لدو ناجزا ه هح ود ۰ 1م ول لاح كان یا ۳

 7 احر أ 7 هلکن و 1 5 ۰ رد راکرد یکجەھا تمدخ ۱ ۱

 یدب هلوا ردنش هفدروص ید قوجهموف نداخ . ٠

 : ردیشیا نما (قوج هو )نانیجاحردق هنرهو 0 ۳
 رب كردن شیک د ىرۈطو ل رەپ روا یراک و زا 7

 . یدزنوک تموصخراث او ید وتشخا مالعیوج" ۱ ]

 یحاح هاد توک ژو هب خود# هدهسیا ۱

 ِ و ےع ىدە ەر عوج هش وغاب ناخ

 ها ناخ یباح ۰ یدلیا لب ؟:ینلاوم « یفوب 2
 ا واو زوموارب زك دنلا ودا a هد

E۱ اوج هلکید 6 سرب ده ا رایکی دمش  



r 
 وا وا ابا ید ناخ اج ۰ ۰ یدلت نو

 یدنیک یدلاط ردق هقیفدشپ هدلاحرب 2 رالی 0
 بوشوف تیام ۰ یدمرآ ندحود# شیراز 2

 هوو قدي و وا ید یب ريب دنقءاقجآ ییاراهزاب

 «یدربوناجندیکی اکب لکداکس مر » و ۰یدلراص
 یار اکو نوا حودء یدیوا ندنرازوک ر هد
 اما یداوایصار هدوا ۰ یدناردنا باعا ءال وا

Eا  FYEقود یرادتفا 4  

 هح هب ودع قرهرو وا هنج وا ی شابت > ود عرف هسدا 4 ظ

 . یدزلشاب هزوس

 نوک رب «یدردلوب اکب ییبس ها ۰ مدلوب نب یس

 رویدیکهنودوا رار هليا هلرک ی لناتیلد تاکیدروکوا

 هلو ) تالافط ۰ كدلك 4 ( اقىر ويس ) مان دا "
 هاب هدر  "نشمنرب لاشه قدراو هد (حاا
 شع ود ځد نب اكس رویت ابهدنارا الآ نس کارا و 3

 هک ید د هل ول ۰ مدل 1۳ شک هج شاب ۳ مت ما

 بوبا هل ودوم 4 ودوا قت را یلناج ه9 رو ورو

 ندراحر قدراسص هنگ ا یم بک نوک یس نام

 رک

 .a بم ی

 و یک ۳ را و یا
 ۳ یاد بش

SS. or ۷9  



 یکی

 ۰یدلبا تشک ید ییرادنفا یاس هروت وا تب وعلاق

 جک د وهم یدیا یرزواماشفا یوک ی کیا یدعا

 سکر چ نانلو ی نایارروت؟ كع ھنر دک ن دا

 ید كء لرەشود 0 ی لوم ەد ته راک

 1 قو ی رج ندلاح كح ود: 9 راه .یدن اکو د

 ها وصخ و: ك بط هدییه) | وا 8 كا داق

 ا نم تیا هد سطر وات رع ین ههب داو

 نیو

 هات ت و ن 5 ا
 Ea كرديا س ۳ رز

 9 توج 0 زد یعیدتا نظ ید 1 نداق

 تحایف شاوا یرط هوا وقچهلوایررسط + »
 0 .۰ یدیر |ییآرغتسا لو رع دید »& ردءدنس لکد عدس

3 ۳ e ےیاتقد زی طو ا e a.كندا  . 

n ریفیفخ ضب E 
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 هدد رد وا یار ایدی

 قحا هسیارواک ر رض ر کم هدااح یکی دمس .ردلکد

 هردفیفخكي كرا راب نوساو :ج ۰رواکندوفووق
 یمیرغانوجمایمردا وا هدنرز وا كیک ی ب رک اطق

 ما یکیدنلهراب نوکه ۰ روناواسح هد ا

 ۳ هنس هج رد قت ود اندام نامز مکیدروکن طقف

 ما ۰ ردکعد هراب الا و ۲ شب ترد افلطم ا :

 یکیا نوا لب وب هرکرب ۰ مروړقاب کس هکرا او هتفهر
Eقحهلوفروف یتارا هرکصندک د ن 0 چوا ن  

 هلال هحودع هبا لسنر كود ود « زلف ب |

 هه 3 ا 9

 فک و زر هک تار د

 قوج ۵ وع ۳ ود نامژ وا و یدال وو دیما : ۰

 هد وص ےس ودنک ز راے تخ هد هسیا و ما ود # ەش لاتجد + نوکیدنرباو هک وا نوکوا ا ۰ قوب نر ورخ ندنا نکا ۰ یدروص

 e نوا تای قلجا ۳

 ع ندنغیدرلشاب هکم ردب نالف جلب شه ابد ی

3 ۳ 

PEK 
ê . 



 كلوب ا ل هد 3 لا ندا ناما »

 2 رزوک نالوا شعشیش یک ق ورم وب هج دیش یی هس

 ۱ شلسک ینافصاق یکدالوپ و هلرهلیسیتشای كني
 ۱ نامه لر زس وک یرناتشاشب اعونهدنزوب نالوا
 ` هورچا رار هلباراتخار یللافصقا بویالرفەرىثط
 اک یک رحوروط كراږتخاو ۰ یدریک
 e ۰ یدزسوک ییغدلوا خا رج دوخای و

 ۳ یلناقیل دچک هدر ۰ یدلوا اد .شالترب هدقلهتروا

 ۳ زمرک نامز ردقه-2هدنوا نیداق + یدرولب

 1 ۲ رم هدنلا

 .  جاقرپ هن زغا كحود مهلا انتعا لاک راتخازهکیدد
 د نیداقو لناقیلد ۰ یدلی هبوق ابروچ قرسشاق ا

 ِ دن یندقرا ۰ رايدر یەرا ج: ردنا مدراب ۱

 .  حودم + رایدابب هدروتوآ قراپ وق نالف قد صاي
 2 e ۵ كایدوجو رويلوباةكإ 2

۳ 

 ۹# نر رق هتووا کوج ۰ یدلوا
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 یدکح ییعلف حودع نامه ۰ ید( اق لح 4هرک اذم

 هن رکیدکی نیفرط ۰ یدشقلاف ه هلباقم یخدرانوب
 قهراب ردقیتلاشب حود# ۰ ریدر سوک 4لج جاقرب
 قلارارب طقف ۰ یدل هاتم هلتسح كن رلبارطضا
 توداروتندنس و امان یپس هحشابط یه رب ندنس امصضخ

 حوذ# هح روا هنشاب هل زو وطروع یهدنفادنوف

 ندنو هتشلاو + یدشودهرب بودابیف یسیدنک

 ۰ یدلاقربخیب ندنکیدت بولواه هرکص
 ضمپ ۰ یدناب شزهب هلو تعاسجاق رول ےک

 یفجاچا یی زوک قر ەلرا یک ر واک هنژابیلقع هرک
 مک نالوا شمالباق ییفرط ره كن دوجو نامز

 لاح زدقر هیم هنایط هنا رطضاهلجكنءراب حق رولت

 رب هحشراهرای هدنس هعفد تیام ۰ یدنارولیاپ هن
 هارد سح تنوکس هسلدل وا هدن رادار طضا و تع الم

 یدحا زوک كرەرىشود هاب زار یلقع نا ران و

 بو هدنجوایشاب ۰ یدل و هدنحما هط وار یتسیدن؟

 ې دال ب و هن زوماكنسکوک نیداقرب یل غ راض

 . لوغشمهلکمردشکد یبهراب رب كجوي
me 



$ ۱۱۰ 6 
 هتونو اهدهعفد جاقر هلبارالاح ضرع قاطراهدو

 4 هحروکه در *هلهاعمهدلاح انف هد ت ودیا قاراص

 هننلاح یدیمونوسأیرب اندام تورشاسش ییفجارب

 . یسدراب دعت ز زسه مث ید تفو هک ی دا رونلو

 دعازوا ندفازوا قوجهشوغ هدر ۰ . یدیشهچک

 یتکیداکی شک جاقر ندفرطوش » یدروک قابلفجاقر

 ربخویدروربخ یدهنشادنرف یتیفیک وید«مروبروک
 «یدالشابهفاتوط یلیدهب ارت هرولب ےکن کیا ررب و

 قراباص توداللاصیشاب و قرهةاب روجانفد حودم

 . راتو » هد هسنایدراک | یتیرافدل وا هدک اک یذکز کم

 نوجتا یتراو هن ردو قمل نیراپ ۰ ردي وي
 تیمشارب هتیفکود « رل شهبچ هل و ندههک اتهد

 ۱ | «یدقتسلا كەر و

 ر غانا مار یدک لکه اف رح هدز
 `. یمیه هلیسمد « هداروب هتشیااه » یار ندنرلګا

 نامزوا رلددناج رلیدلکنیک زد یلوط بول وا بوطرب

 ۰ ردرسایصح ذاکر هکیدالک | ید حودع

 رب یک هطاصمو هغهروض ییرکدلکنوماه قترا



EÛ 

۱۹ / 

 نایشبهدنیهزهنیدلوا شادنرفیتح ٠ مرولببندنساسا -
 ۰ قدل وا ش ج ا رفهرک ر ۰ قوا ىس داف طقف ۰ مدنوآ

 یفیلکتلصن نیزسکعاایح “یئیشرب هلب وب هکشادنرق
 ۲ كتسرویدیا

 0 ض نگه ووود هری نرانو زا

 كسش ؟ید یمرلیدفاب نددره+ 7 اهك سروپ وس

 ۱ هوا عنام عطف قلش "ادب داوی فا
0 0 ۵ 0 5 0O 

 امد ) ار هکح سا )لود هل وس * قو قو 5و

 ۳ لک هعدنک هسلا قج هلوا عنام

 ید ) ال ر» رم لس ؟ ییسک وک ) وق هکید کری ے

 هدااحرب سده دالا? یڳد یقزای اکسس 8 ردل وا

 طقف ۲1 لکد قوبزف نوچ ا كنس ۰ منب قحا نانلوپ

 ۰عهلوت روفیرابهدردل وا یب * ردفوب هج ونو او

 : لو | شهرا ر وة یب هلا هلرس و وش رضاح

 ا تبیصم
 حودع هرکصندٌدک ود 4 روص وب ی همقاشم رنو :" ۳

 روت و ودییجا رد زو لصت ی وخا وش هفوج هش وع



 ۰ كشيفون «كسکع هلب وسهل ۰ لاقاپ هلو. ربخ -
 .مدروک هدنتلا هرج كنس به ینیراهعت نوزوا

 یشادنرف شادنرف ۰ مارا ن ید یرادضاک

 ۱ تا  روسیهلروصوب
 4هاخ لایخر هد ورم: طعف ۰ راوم رخ ندنع ۵ توا

 ۰ هعدنکهدبشمرویجآ اکسم ۵ كسشاثود

 شعوسیتبهدنهر ۲ ۱۰ مری ودلایخ هدوهب ربح

 . هکیدنکه كس رجا اک هل لدسا وا

 زمشا دیر هک ما دام ۰ قودیمءداف كنو ری ے

 ۰ ضلوا یهدیاف لرب درب

 هکرویل وا كءد۰۰۰مدالکامدالکا۰۰۰قوبقوی -
 هس وس لهسنکب ید نس هسف وب اك روی ن نس

 ۰ دبارولوارابتخ هدزیکیا
 یعرساکسدنشدا ۰ ری: هلوا حود# ۰ ا

 دمه مرودو س ییسهدن هک لوا شاي هتشیا ماجآ

 كه ارودوس لص ی نس ۰ لکد ی وک شاددنرف

 یدغاک بواک هب هرم ۰ مروبوس هل وا تهد

 هدیارحام نال وا هلا ناخ جاح ۰ مروا هد یکی راةدنر

PO a A 

/ ۳ 

1 

۳ | 

3 
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۱ ۷۲ 6 
 |7 یقوب كابح كدا ۱٩ كسیلکد <

 :عاب 4 مروبوسییسس
 3 یم موس یشادنرف شادنرف ۰ مروی و« یس هد نب -

 یک اب میویوص یک نادارف ناز 9 2
 اوههدنس ۰ مرویوس قرهلوا عاناح ۰ مرویوس

 ی ۰ ماي درب رد ېا ونک رد راو موو
 قر ییاشادنرف ههزودوا هروک هککیدكنتس

 دهساروس ییهدنس «مدلا هتل كع رذابا ردهم

 ۰ مهتسیا یتبم شادنرفنب هسفود و« هیون

 ندرزبهتحم ییسهللا ٠ قوجهشوف زسعلاط ها

 ۰ شعاراب قرهلوا هومر
 ۶ كسروا كەدەن هدهلک او ههدو -

 ندعابقجازا ۰ نوسلوا هنعشع هللا ح ودع ناما -

 همر دش رد یمرادرد ۰ هاوس یب تیک
 هل وس هسیا هن درد كج هش ر د هکر دراو درده

 هد نس ۰مرورموس یک مشا دن رف نس نب ۰ مديد یانف

 ۰ مدیدهموسهب وا تب
 ایم دید مقانوسینب ماچ اس



r. 
 ۶ هلدلوا ی هناوود -

 . هل وس یا ردهب كما مدلوا ريخ

 ۰۰۰۰۰۰۰1 ۲ هکشادرف -

 ا حوا رپ هک نهان بکر ا یہا
 هدنسهدنس 4 ك ریج واح یزف ك یک ر واب ےک ہدنج
 ! قوج هشوذ 7 هدهر قاشادنرف ۰ هدن كس هلسب

 روددیک ناقندک رو ردنفو دابز نددنس فجر مب

 لدا دسل وا شمل وا یزف ريج وا ًاهح نسی

 م نب, هکنوج ۰ مدیا قجاحا هن یمدرد وب کس

 «زعالوبفینوخا و تیعالسا هر ہدےھ مع السا

 ر ىجا جاا هدزیکتا ۰ اذکه سر

 لدک درد رها ضرع یهشع نالوا اکسنب وید

 1 یمعءدیک ب ولوا كاله هلا
 هلتمج یرافدنلو هدنرزوا هبکرب یسیکیا ًاتاذوید

 كع واوقوط ییلا كفوج هشوغ بونازوا ح ودع

 راصراص بوکانس قوجهشوف هده سرا رسا

 ۲ هندروب | قوجهشوفیاو -
 ناسا و ام ااا اشاد رنج -

SMO al. > Af ESE GIRA چه E Ss sS 

a o TAAL aE a i TE AS 

۱77 NN OE N ی 
APF ۹ ۹ 1 مت 



 زا تاک ۳ ماا ۳ دسیا ا ۱
 یش نالوا درد هکرو ِل ردو هب ىدع” هکتوج

Eیزد هکمادام ۰ ردهعلدناض یزف لری واخ یس  

 اک غ اتاذ كس زاناص مشارق هد كساکد

 هراسکر ج قلشادنرف و ۱ قو منیدفاب هل رظن شادنرف

 نایعتیچ ندجررب مدآ رج ۰ ردیشر صوص

 هل وا شادرف هژتسر رکید نابعا ندیلصر  دوخایو

 دساوا شلوا یزف زوا رب ج واح اما ؟یزولب

 مرویمدروک ظب رر هدکد رقل اا كسر ویل بوس هنس -

 ك_ءاضرء ی نالوااکنس مکج دیاب وس هل 2

 هم دع» ز_یه)عع نالوا شا الاق هدعاب نوا

 ۰ مروسیاب
 ۰ ۰|ناما

 7 لا ها عده

 كس رسا كعده هوس قو -



TT ی I 
  Eیک ۳۷

  ىرولاقز 4ج وقزق ۰ قوبنوهت -

KAK 

 ` ندارن وا ضرامقرهلوا ندننامدقمیشیالغا ۱ ت

 ۱ ۰ مرولاتنب ( كرهکچ ینورب

 مو یدر ءلو ۰ ۴ یدرفلو قار ےشادنرف مزوڈ کک

 7 یجید)اق یدرفا هعشد ۰ زدبع نوا

 5 * دو زکلاب یشزمغج هشاوق هد)اح یکی دوش ت

 نوچ اکس كسب زف لریج واح هکنس هاوس یلوش

 ۱ ۱ ۰.قوپهجوف
 ۶ یعرولیالا هابسب ره یتییزف كریجواح -
 "1 6 رولآ رک راذدزوا 7 نمالا یخ ے

 ٠ نهالا هدرلکب رلدژ وایب هسیاهل والعاب

 1 7 نرو د

 «Û * نوا كنا هد کد یزف لصا رج واح ن تس

 ه٠ م.ز؛ هل وا ءدن لهسیا لغو لص كریج واح

 واد رد زف رج واح ید مدد مزعل اط هدا دن

 هت شدا ۰ زا ودد رداکد هدرلذدژ وا ۰ ضەلا سک ره

 ھه ردفو هج وو هدایدنوجمآ هک مد د نوڪ ا كنو

1 ۲ 1 

3 ۰ 

ِ 

۱ 
7 
۴ 

1 
1 
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TENE ۱۳ 3 

۰ ۳ ۱ 
 در ز ون امص+اهاطم هچ دروک هدن اولاد نس

 «رولوا ره ردیا
 4 یدرءل لص و ی

 ن هک نم (E کوک | یقحلوا یدرعل لصق د

 و كم هلوا هدنغاح وه رایغا

  6:۸۳ WK DBو ۵,9

 ۰ لدتا توکسهب هب ب

۰, ۰ ۰۰ TONS 

  nیدلکب اعحاکمیآ ۰ كسرویفاب هنک وانوص «

 مکیدلپ وس ۰ یدرازف یبک لک كرلقانب ا هقاي
 هتبلا ۰ مرویلیوس نسج کک روب «یبیع یدرقل

 رر قج هلباص مصخ نوجامب هدب وا وانوک رب نس

 كس مکح هع” ودهنعاح وف كرر 7

 ۰ ۰ 46 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 4 4 بت

 ج هدلاع هسفوی ۲ كسروپدبایمراکنا ینوب س
 7 كسيلکد هدنسوه قلوا شا هبا هسکرب
 سوه هدرب هلو ۰ هکق وپ دیارپ هدن اتاق س
 دی یار هرات نب ۰ نوسل وا



 سک هرباح هد یس کرک ات زهکیدتنا فی رعت

  ییربكنسهفاک كنادومش» والثءو راس ولر هردتا
 : هد هسی دبا شعرا اهدناقر تبا« كعقوم كر هبلیا یکیا

 رده ردیم دنغیدل وا واو ط هلیشح و تشهد ېاف كران وب

 . ۰ یدالشاب هکر وك شوخیغاب هنبراو دون تبارع» ود
 . ییرازوک هفوجهشوف بو وق هلی یساق حودع

 8 ون نوت ینلوهثم یکسا هن هدوا یدکید

 هن قراقابهن زو كج و دعهرک ر هدقلهراهد هسا یدارب

 | تعاص مراب یدا رکا هنکوایب رازوک لاحرد

  هرکص ندکد کت فو هلروص وب ی دردق كىراچرپ
 ۰ یدالشابهز وسهلمدسن رب دهان اط ح ودج

 ۲ هکنابم ادا رووا یضارهغلاقهدارو نس ت

 . كسروبفروتیم هبدراراباترارکت یتسهدرولک اف رح
 1 ۰ مردافییسن هقروفقوجهش ود هدروق

 . تسزمردق ى هلک اضر یدنک نسهک مروا ب

 ۰ كسراباب هنهروزنک)

 ۰۰۰۰ هرکصندکدلوامروشیلاچ ردق هب ةو اوا"
 ` هلبیغا ر وط را نم ید مهسل وا عهتسیا هد كل وا[

۳ 

 و رو



 .دلواشمالراجصاه قادعص نوص اس تا 0

 ۰ یدلنابارشا یی

 ودع هکع وشود رلیدراش ان ولشادنرُف نر

 یدقوحهشوغرروطرل هشایغار ,وط هلیچوا كنساق
e تو 

 ینیدلوا شرب ویلاص یراو قعثاب یغاشا ندنشاب
 ۰ی دارو ابرد ا لاغبشا هلککوب یتب راج وا كدنباوت ۴
 ند رانو ید هرزوا لاونمو تعاس چاق م هلی هل -
 هدوراتو ىدمةجىذرقل رب ندنزغا كن 7 چ ا

 قاجاغا یقاغاط یدمقوغ راهم یسومای دید ید ِ

 راچ یربره ندرلهلن و ناففو رانباق یکموف رالولپ
 لاج قمالزربآ هسلوا نشاط لکد كرو رالناح راح "

 یک شعا دالوپ لکد هدشاط یراکروب كرلنوب ایوک
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 شوک نمروط وا رروطواو «رلیدروط وا بو ۱
 الو ندزافورب دام یسیبتوخ لک ید
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 ۰ یدلواروبجراچا راچ
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 هدنسهناخلا هلبو نما ردا غاتسود منب هد ھلو
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 . روشكدەرهچەدەدنسكياكرازق ۰ ردالک !یتیفکهلیم 0

 9 ِ "شعا ی 1۳ رف كرازةوب ناري ,جاف قرج ؛شوغ ز گی: ۰

 ۴ اا لد یوب.كایومزالا هدر کزچ ت
 3  نالوا بره لکد هد یک رفدیه مد یراریعل رانا هدمه

 ِ 3 مه مار رج يه کسا نالا داند هارد ادام یڈ

 3 وطندیرغ وطیت هکیکجومرزف لعاح برع

د رف ےب كص گلدرب »زد الک | ج زل ی رع
 ۰ رد "ا

IEEE 7 ¢ یر( 
  تعاس ق۶ یک ندا رو . رداکد هاب وک و زد طه»

 كن افطصم الم ہد س هب رد ( قرواح ۱ هدهب و.اهد 9
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 كعا ها ص هلا رانا رجا بود ک دوخاءو قهرا
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 ۰ همر وچ بوریوا ۰هازوا ی یزونس اروطرو 1
 ییکیدم وس بو ود یٍ) ندیم 4 دژ

 رس E یقراترب یی اک كن ره: هکر ه

 نر لهدلواشءوسیکشادنرف ی | نهرک ۰

 ندلاقندسااح رس تسربج 1 اک دل اوا هل

 لاح كاخ یاح ی باع رک هشمالک | هثبلا
 رازوسیک ونس م یک مد رد و ۱ |
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 بول و لاحم هقطف هرکص ندناهتشيا -یداک هنکوا 1

 ۰یدالاب هز وس ۳

 ی هک. هلزوک یب ڭم رک هدارو تقوو نس =

 یک
 " مدلک هکمهلزوک ین !یاه یاه | حودعه1

 یعیسو ردراو كنهوصخه ردهن هلدصف کی ے

 كب ماكاج هدیا ارج! یک _تموصخ یملا شفا

 هدة رون س مرو یرسو مر رو یکم

 ) رکج یا٤ ندنلب 9 ( م هلک «رازغاو نا

 تینا 6: مهیسیا ذوق یک اق هدتجاروب كنم یرعش

 ۱ كجدیلک ِ

 طاق «نوساوا لالح ہد ےاق اکمزوک یکیا۲-

 ردن وا هسا وا كاج هاک ردکر اکس ها هش ند

 تجسم فاصناروا وا شاوا تبي ەر كورال کی

 هفروقندنب ؛ تیا

 هوس هكا دازو هرکصندنسبرایهفک كنم -

 ؟ثكسبهراکب هب وینب هساوا دصت
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 ئ د ا 'یزگکا قا رم هکهروک

 .دلوا هدقاترب كادغاک یسهرخ) كزةنک 1 زرالکا

 نداروا مدا نار رولو عورش هدانا راه الخ ین .

 روایر وی د یمانعم یم و هدکعااشاعیغوج هش وغ ۰

 طاهتحاح ودع هن رزوا لاحو اندرایسهدهنهارالق 

 یملتر ك دغاک هل وب طقف *زعا روصقهدهاوده3.دلوپ

 ور ورکف رب ید هاخیاح یی ا ر *

  ۳اشا 6ق وح ەش وغەدت وك نام زر دقن وک نوا هنعه

 نشو | یرک اب ثا كح ودع ندنفددل وا شاههدبآ

 ارو شهب ندنسهطوا هن حوذ# می یییدل وا

 هلساشاع بوئر یدغاک و بودیک هثناب هرب شاب

 یزکس ی یدیتعاس ۰ یدیشغل وب هدعل وا لوغشم

 هدر نادا هدلاحر نیفنلاط ؤا ییسیدنک شمک
 یدل راص هنن نامه یهر

 یجاح هکنودقاب دو حود#  n"یدک

 رونایوا قوج هشوغ هکنوچ ۰ نماراقیچ یتساس
 هللرو ضرب انف كی یرس هکنوچ ۰ نم هديا توکس

 جاقو نانه؟نوسپاب هن یدلوا شهبچ هنادیم |
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 یتب» یغیدل واقابیخ دىت 1 !وهتقلرا ی ۲ 2 فر
 رارولب هشیوم هلةليالوق كى كردبا ذا هيلع
 هل راتتسا هل رکی درببعت و كن ود هلسدمهدوب هتشیا ۹

 (۰ ردیسهنزاوم كفاشکنا

 دود ك ڈیعت تروص دوخایوهدن ودب لام هصالخ
 زو یییرگفمدا رب نایاشب هدرار كجوج وک یینیدلوا
 ندنفرد ر دنا و واب وط اد ب و.ةعاط هتم ج كب

 كن راک ناهزیرلک دیا رکف لاعاهن رزوا هدامرپ

 قوحهشوف هتشا رارولس هدا فرص یتوو اغ
 ییدغاک كانسهرجمب لاعالا ییرکف هلنروص وب ید

 یفیداوا شو هلیلاناسنا كنو بویر راکزور
 5 نوسروط ه الك: | نوسراو هوا یدالک |

 ۰ ممدناماود هدنس هب اکح تكح ود

 مزا ون یک غا اشاع ندهرص+یغوجهشوف حود#
 رصکر هقترا ردی| هببشت هغلوا شم ریک ردق هنتبحاص»
 تسر نوک ره قوحهشوع رالشاب هماود

 یرکزفراترب هص ره حودم رود شاپ یییدغاک :

 یتفیدلوا مک نان یدخاکوب اسبجع زدبا همش یک
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 1 وا م <S ا ن وګا قوجهشوغ یملوا

 ۱ 1 رد رد ناسا یو

 یزف د سکر جر زسه رګ راردیا نعمت نیئراق یدعا

 تا زر دار وا ةاارک لاکا ردو دبدن ردوب

 یتحهل-م هنسهدانز اهد هک. ردا رکف لا عا

 لاسقعرلناهرلرش یک و یکج هیمهریدربا لقع كرابدم

 ناشی رپ یبکرابدم یرارکف ككرلنا هکنوج « رریدرپا
 یلکو یسراتا یلفوفالم كعاخ ون وقف ۰ ردلکد
 كن ریسایسهرع هود یانو FS ىسەقاش

 یچفابلاف هقشب ندنو یتفارظ یتا طن یکایک

 هناخدغاک یتحایس یلغوا كب یماطعاو ذخا یا
 لاقترو یامح قلا ان٤ ند ٹک جاق نوکو ی ریس

 ردشماجا نا -شپرب ینیرارکف كرانوب راش یکی تح

 رب یرلکدوس ندنرلفدلوا تسب رس تیاف یرایدنک
 رارشوروک تبرمج د هاکناهسداراو یلناق یلد

 رانا کر ولد هلوا قرفردقوسش هداني رایدمهلا لا

 ندک د بوس هرکر بوو سهاک اچ وک ك بی واناقیلدرپ
 ۱ را نمرونک هل هرطاخ غدا وا نک قل ر ااه د رب هر ۳
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 -وج و بواب هدیه رد وب ۷
 هدره یا روزا شام وتا-تسرپ شلروتک هک |

 | واتس لوت ند رم

 بوود هدیدنارب_سیدنا مس ید قاب یدقاب

 شیرازوک نمهود نکا ۰یدتسزا كاک هنسهطوا

 ندلوناتسایدنا هار هداروا هنشدا ۰ نم:راولردرب

 دل وا یلغ وا ريج واح هنکي داک اتم دسک رح هل دق

 لکدن؟یدتا دقع یاشادنرف هلا قوح شوق هنفل

 رو یدل وا ناو جد هنفردغ وطندنسانا یتح
 رب ر هجوت هح ةا وا بقاع ناو هلاآ
 ۰ یدلیا ج ر هل شک لس لارب و هلشک و نوو

 رپ هدفدنا واند وقر وا ق وج هش و حابص یمت وا

 هکنووج «یدلتیص ینا هر وک شع وق ییدغاک یس

 اب وقیلاناسنارب شمام راب وقنالف راکزو رىن و 4 یدالکا

 ندنسهنروااب هسلواشهراب وت راکزور هکنوج «شعو

 .ابربدلاحرهیبصاحیلن  یفرطرزکلایدوخایویلریآ
 كنوب هکوبلاحیدیا رواکمزالقااتهدنرزوایمهچر
 .قتر لدمج هلدهجیا رطا هعشب ندفدل وای .دچراپ
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 و ریو تدعر ۰یدروط یداک را

 . اهدزار ههطوآ یدلوا نا وشب لاحرد یدنسیا
 ردنقمی رافابا ۹۹۹ ود درو وم نکل . یدشالئاب

 ی سا قدا نده رد ۰ یدلاق دار د هر لود

 6 قحازا یدروط اهدزار شع رلداق د۶عاک قو ماح

 هال صیا یدغاکه لیکر کو تیام یدنوشود اهد
 *یدزاشابهغم را وة شا و شاو هب زابصدا

 یمهط واكح ودء هک هدا نايم ردهدینوش قلا را وش

 یکاتبویلو !قازوا هدب هنس هط وا لی وح هش وغ

 یدا هفاسم عدا شبیمرکب تیام یمارا تانهط وا

 3 اوف هما یدعاک هال صدا هن راصدا و شاو شاوي

 3 راقبح اهدر تبوفوصه ورکا قیدایهر ؟کصندودر

 a زکا اوا روص ود یدر رو SA درا ییدسه

 تل را هط وا س ک رح شد هام هد ؛ صب هله هلزونه را وه

 هل وا ر ردکع د یماو هلن هر قا ار وط مولع هدیلأاح

 قوح» ر نيران .لکد نک ٤یا قاش وف ۷

 ا ر هه وزواز رکاب یک یرار,اسید ۱

 ۳ eels ك هر اوتو ا ااما الزوک
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aندد ولم ۽ یدرازوک ید ناخجاحردک  

 ۰ زرد زک هرسص یس هف را كنا یب رظذ دم نزد

 ه9ا رطا e یدناب وا ندوه وا حودم هکر تدا 1

 ىلا نوک شعوط ةد هراد ماتیآ هکیدشاب

 مه ندزدنوک كنه ۰ شهالزدلاب 4۱ زدلاب شو

 دزد وک هکرواب هناو قرف ردف وش ۰ شماملاق قرقرب

 توکسر یفنلهنرواههک لباتم هنعهلواوو هغدعد
 ید اوه وک ردە هد ۵ سا ورو تنو

 كعد یک رام وص قدس وءزغاد)5 قارباب تک 8

 شرک هنشلا یداسنق كنکک را یهنشدد شماکح

 ۰ قوهدادص قو ەد شیو «فیاذیم

 راو یشنارب هج هرىشطای وک ۰ یدفلاق ۰ یدارچ تح ودم ٠

 كفو هشوع ۰ یدو یدحا یو نام یک رک

 ؟یدیاه یراکذا* یدلوا هج وتءیرغوط هنس هطوا
 ا مدآ شب 4 ه-طوا یدک یدک ؟رولب مک یا 3
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 كروكر يقو در اعطق ندنفرط رَ ٩ ساش ود

 . 3 3 E.هدیآ تراسجهدر هنرزواكو هسا وا لصاح تیما :

ao hE هستالتیچ یشرپ كجوچ وک هدهسلی ۱ 

 فیس رپ ا هکر ش روا ثلتوخا هک قازوا رد هب طظ

  هدنافرلم یادش | قوح ەش وغ هدلاح کد تقو ردق ِ

 0 روط وا الاح هدأ شغلو هدهلهاع» وروط هن =A ول

 یکدد رک دنسهطوا زد حودع ب هل ءاع» وا 7 8

 ۱ ناو هتزشرا شا كال لص ٠ ا

 ءانف اندام ۰ء ید ر دشل هةشب یاروصت ج ودم نکل ۱

 «یدشلانف ید ناخیاح ندفرط هوا ۰ یدربدشل ۱

 ودم -یدلکهلحر انفندح ود# هروب نم هکلب مه ب

 یتکچمدیا حدف لصن یتوخانالوا هلاقو بشوش
 روق نامز هب ندرسا درد ناخ یاح رو و شود

 رارود یعجهلوا لوتس لصن هحودءو ییغج هلوت

 ِ و

 3 2 س
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 وشزاف هنسودن؟ كناخجاح 18 و تجاح هغ رەت

 لکد ی مو قحتهیسالک | ید ماضوا يوتا ۷

 یدنالک |یلاوحا هح ودم هلعاض وا زف مد هصالخ 3

 هدوراقو نکن یدالک | یا هلمافرع حودم هدره 0

 هلل و تاذ نالوا ولغوا هل ریحواح اب كدا شد"

 اما لکد عوء هد اعط ۰ نەدا لت 4 4 راح و۲ 1

 هدنیارب زا احیکیا هده نە ھقاب هک اکی را قشقاب

 ودم یبوارب قوجهشوخ اناذهکنوج + سهام وا
 الشاب هغنات وا یر دق وح هدرا نالوا هدا لوح

 + یدناش»

E یداصت ۳ %٤ 

 طف ىدا ا ۳ هج رد ر تا

 لکدنکء اب اب دید لکدنکم رض فثک هفوج هشوخ
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ر راک کر داف داصت رل یش هلب وا هددریصو ۱

 اهدا

 هراچ: یک كنو ه2 تدار عقب وام هن ملو تو

 ۳ هلتبحا صد و سا یایلخ ثكحود# ید ناخجاح

 ِ هحرلتعان قراذ یوم وانامز یکید رک هات

 ِ دن هدنساب و ر هه م رکصندف دنلرا و و ندک دنود

 3 ردا لاح ضرعاک ارر و هدر وف لحود ین سا

 كحودع حابض یسترباو رایالوبفیتاضؤرەم هدوا

 وا ید آهک روک ییکیدلوک زار هن زو یدنک

 3 « رولاص شعر وک هدنساب و رییس دنک دیک 1

 ود راوه هج رد ز ق ج هنجا لاح كز ةه را: و یل ارا رب

 هدي را یمهثشن رالوص رراراص ندنوک نوک

 ندهلج ندلاخ و «یدنک هدیتراطش یکسا هدک

 یهجولوب لا كن نو ولو اتم رج واح هدابژ

 - بام یک یکاوا هنراهسن یدنک ترا زو ید

 قفا رم لاح و یلاخ ینا هتروا ر «دقلاراو یبمماغل وب هد

 1 .. لاحرد نامز ییدکح یلو-ةاب و ییکتاهدب وروک

 3 _ قرهیه د روتر یک شعا رظننم هن ها بول ود
 _ ىقلدقاب توئودهلن هنسهقراو هدنماقم در ییسیدن؟

 I ONO NC نا رزق سرد یک ام
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 | زا و یم هل اتجاهد كن و و نکا
 هل د شو هلبا هنلط» تبع ر یغوج هم وغ ج ی
 قدرت ی زمد!نوردفذک هنسیدنک هوا.

 الات کود ر نو-سااق هدارو هلسم و یدو ٤

 مان ناح اح نانلو دک ع! لا شا تک قا
 یصوصحت تافالا نالوا هنمودنک كنسدنفا 4 را

 POIROT CTO ای ر رز

 - دنلوب شام هلوا رادربخزونهردتهنامزواهنرزوا

 ندندادءتساو تیلباتذجدردوندنلاجنسح تی یھب

 . وص یرانا ويح هرئصندن و «یدبا شلوا رادریخ

 هعک در وک هد وص یسک هد ب و دیک هب هردنوجماقمال

 هجودو | تبار هب را هنر ادعف دن زا ینظنسحهدنتحیدنک

 قوج نوا ریجواح نانلوب یسیدنفا یتلاج نصح "

 هفلو قدالهحودءهساوا هساوا ینو و هکمروک 1

 .یدیتمالشاب

 هدنس هج رد یکاوالا یشر نشود هرکف نانا يح
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 ۰ سد ریش 9 اا

 و للا یدک وند ردو تسدمو تایاسنا

 ١ نکل روابهر و هنحاودزا شوغا كنهتشذا

 3 قاطء یادوسر نوساوا یژزجولو ندفرط
 ٣ 9 زول روە یس وت نالوا طوب رہ در

 یدعا “نهرو ینا هدر ویتناح *نعهریو هسی
 ندهدیقمایو هناطتدومزغاردا هنزا و «ییهرقف و

 سه اک

 ۱۳ و 7a iio اس تقاتفت

 ۱ 3 ی 2
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 ) ايا

 ۰ راع هادم لاحرد یفیدلوا و ینیفنف

DE ٠ جول لکد نص دص و صع تار وصت مز تاروصت وش 

 نا تا دا كعد یداشعنودهروصترپ هليو قلارارب کیدا

 رکا م٠ شل بل طبر هقوح هشوغ هکروسلوا

 روس سکر د اعقاو زموس هسروک ےک قوچهشوخ
 3 ارز ۰ ردروبح هکم هل یک هدنن رف بح سک رهنکل ۱

 ات فذک هل هلبال وف هلام هلیوا اات رچ هزر

 وش فذک ن نوا 6 ود: هله + نمدی هم



 قلشادنرفزوا اندام نی ۱ 1

 حد £ 3 و 7 e مزا ا سس

 یبحو ادوسنالوا هد :هح تاذر طقف رولت لیا

 هسدا ندک. عادی هلا نالف توخا تون توا هوا

 ? ردیاکد الوا قفار , هد: رلطا لاحیو

 هد هسلاشانآ دقت تع۔ ۸1 یتبح و ادوسورکا توا

 LB كناذرب یسیکی زا, ۰ ز5 كدیدرب 6

 فک ؟ ییا نالوا ی « ندجرر دوخایو شا

 دوس هدد نش وا 0 هدو یرگیدکی

 یربا | ندنرکیدکی یسیکیاره ,نک تا وات دلو

 یادوم هدیفرات یادنا هدر ول وا ی وصح راتعیبط 7 8

 هدا روا وا یهاغنق ر ۵ نددیتهایو قلطم
 و ۶

 و دمې ییزندوموتبعتاذیباالوارش

 1 راردب رطصم و رو.> ےک هدککو دهنلوبتوخا ي فأ 4
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 رب یه و

 ِ مالسلاو راو كلکوم
 د اا هل رالاح یک ۳ 1 راک رج ح ودء هنشیا

 ۱ یادی رو تقو هل راطمو طاشت لک

 ۹ لانچ (

 هسدازا وا جی ۰ رد ردا هب و ةناهدناقرب هلبا هص وصخ
OTEهسا وا  

وخ نالو ترانس ور هه رج
 ۶ ت

 ٠ نا ر

ب زودتر و
 ر



۱ 3 ۷ 4 
 تنع به سرخ ز قیصر | ۰

 ۰ رک ره ندرلبلو دف وا ۰ ردرل. سن ال وا ندا ۱

 مدار | یمزایب ییغجهلوا كد رپ هد لاح ماحنارلنو /

 7 یهزبا روصت هد هرضاح لاح ییسهلبقتسسم تع
 دتعل آهدنرالاح رهاظ كرولزاقىلدو كرازفو اتعاو "
 تبيض طف زعر وک تعالط و به راو هکل د

 یداصت زفر نکیا ردیک هاا تآ یلناقیلدر کرده

 دعما واتآ 4 سلوا هل ح أنما ییدنک هدکدلیا ِِ

 دل لاو و یییراکلک شف هکر ده ببس ۲ رروک تبروب

 نکیا رربدنةوطو رربدباب هرازف ینیرا- ترش نادیالق
 هل ببس  ردکهب هام یایلع هعفد جوا هدنوک

 یسک وک نامز یکیدریک هنسا رازق یلناقیلدر هکرد

 لاحر هقسذب هدنسهع4 1 ردیک ه ورا ندنسیدنک

 ن, ۲ رولاغوچ یتءاهشرانرا یتراطش 7 رولوا ادم

 روج هراحدس# یک مرسک هلبوب مربروا هوش
 نوسل وا هچرسر هدرف ح ودء هکر د هل بس * رولوا ۱

 هحگرغوط قرهیالاش ندندانف ینوب نامز یفیدروآ
 ۰۰۰۰۰ نمرو هنس هتشبهدرروتوکهغوج هشوغ -



 ۱ یاسر را دزو یر و ا

 ود لزوک نوسنوس نامز یکیدروک یو
 6 نوايا راغ هل شادن رو

 3 .ودن قوج هش وغ تفو یر درب ی یکرتو رازق
 3 کرو ید حود#و ردا را فا هدایز اهد ندوس

 ندیدعش ینو یی رو یدک مسحوب 2 رو نالسرا
 3 یکیداک ی وه ص تفو نادنهندل وا نک ڭء زس وک

 | هدنقح یج هلی ؛تسوکح رارب هلا لمف نامز
 ِ یرادعووب ارج ۰ یدآ رزرو رادو هجری
 eons 7 یدنا روح نده ۵ هرب و

 ٠ ندنودواژزک !ح ودءنامزیفیدان وا ار وحهد وک ود

 ۱ 1 ذلت هلک ۶۱ ریس ندنشیط یاروح اردا را ذا ۱

 3 ۱۳ دل وط هلا لا هاکییناةیلدرپ زفرب :یدیارولوا

 یو و
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  3قو ود 1۳9 > طقن ۰ یدیا رد ا ر

  1ر یسک بودنک هن وکر ودالوا ۰ ردیشرب كج هناک راه

 هدننلا یس هباج و تیاهع را ولناهیلد هل رازق ھچک دلدیک

 یکیدلدیا توعد وک ود ندنهدل وا داتتعم یم

 ذذلتم هدایز لا ندنرتحاصمو روصحح ودم نام 1

 .وک هدکلرپ شاد رفزف هب روبعلاب و یرازف یعیدل وا 3

 هک ید اراوویسیکبا ندن رزق و و هاه ىدا ررو ۱

 da دتا تلم لدم هک کرد ندک کرا كح ودع

 هدقمالربا لزوکح كب لردیا مظنت قرشرپ راد
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 یرلنا ندنفدل وا هدک انا روبع هک. دید ی ود غو 1

 هد ۸تسلا نههلوا ن چ وا افرح اعقاو رد 3

 ۱ گرد یهو قاب 1

 وز شوش کوس .یدلوا شر :هفوچ ۱
 5 نوتا ر و +

 هر :وک ودنالواهدرلپ وکراوجازکا کتو رد ۲



i . یدرردشفاو a هد لک ك م E 
 وک وريدي اط وډ یراولناقېلد هل تی :

  1هلا ك# شیت هرک بص یآ مپ وا یوم کیا نددورو

 هدرپ ررازف ور واناقیلد قرهلوا هدنزرط ییصاولح
 جد چو نامز یراهدان وا ناو وا هدبون 2 وط, ۱

 ىکا راررغاح : 0

 كرنا ر ایک رج  Eنیست

  0بول دندنسانروایوب و قرابیم هجاعوتلوکر اردک 14
  ۱درک بص ندک دلوپ دهنبفار طا | رک قرصا ها وظ

 یوم قارب بوکچ هنف رط ید: یس ری ه>افو

 رەد وش راقە رکص ندق دنآ بو الل اص ی را و قاحا اص

 ردپسلم ارق هل راشید و هلب ز ما تاک  Etرا

 ,یرعا هعفد جاقر ندنفیدنل و یسرمجک 8, واو ۰ ۶

 دم سنا یدولو هدسیدنک یتع ج یدرب در وآ

  ۱رهالر ردا ادي تراه» ید و وه رب ص نادا, .

 دارا ,قوفت هسک ۱
 اراک, رول ید 2 دارن ترم تج ودع

 ردن وکود



 عن اضواو ناجا هد ید نات و
 ندنور بایزآ قل زا تااقلتاع واع ردا ا |

 I a هدنماط ویا کس ید هد روا : 1

 تم یکیاز ويشد ك هدنلغا و یزوک وا و کم 3

 توباهرک رحودع یدناراویسک و ینوبف ردق
EEیرلذاوحنانل وارکد هرکص ندک در دشت وف  

 ےےاتیاک هل رج واح و كعا هرادا دا واو 8

 دتسدا , هدعلا را و روناك ۱ هلا كات ترا در۲

 زک زەن هڏا یک دتشدا وقرهناشوف یراس ال 1

 یدا راق ج هل وا و هکم

 هددرص یکیدلیا لیوح هنود یبندع لاح ح ود#

 هک لر شد کید ولز وک تاق بودا لید ج د یتا

 الف تاذک یسک و کو قایلاقر شمناک د هلا نادالف "

 (هزس)یجنر هرزوا قل وا یکدک دف نب نمرات رمش نادب ٠
 قلب یدیک قبراچو ( تسم ) اهشوضهر هنغااو

 اقادو یدلوا سک رحرب اه یدترص هلو و

 ےک هلهلرا یینادیلدر ھا لا یی ا ج
 . ت
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 ی تا 9 هلإ قوجەشوغاعقاو ۱ نا

 نامش مد هم دل وا شا دنرف مدیا هل وا ی کا اب یمد رع

 شا دیرف هر قوح هش وع مهسا وان ع هل وس ن الاب

 وا مدیا هه دی | لوق هد یک رج وا نوعا ق ءال وا

 ۰ قجاقیج لصنح ود# قاب نک ]ہد یی هف ول. تدا

 ( تق ورا ما هدنایلداخ )
 یکیدتسیا تصخ رندکباطع ح ودع نکیا هدل وناتسا

 هنسلواش:هتسلا نوح | تحارم ییصخرو نامو

 درج واح بولاق هد) املاح ناب ید 3 ی دوم هروک

aسکعلاب ید رو-اک مزال ی اه لوق ییغلدال وا  

Eی رکو كن و دار ول هاب هن شد شا را ہن خا یت اقا هدار وا  

 هس ود تزوص روی لو هوا واتع ان اتایاب ۱

 و رب : ود ت جج چ



 هدیم دوس فاسدا و نم واح هسا م راب و و لوا

 ڭكحەروك ەدەر یقفاظنندنغیدلوا رو یتا 1

 ناسا نالوا هلا ناخ چاح رج واح حودع ۱

 هکنوچ روک مزال قاواربخ ی هتباا یدا راک ی
 یرلزف نابنل و هدنګا دط و طعد یکيانوک و رن ودادد : 3

 E ىدا ناخ اح هد وا هکیدلاق بولیک را هدنرزوایس
 یدنارا ودا دعتسا رب هل و هدنس هم وع تره كن رو نه

 دوحاب و ) قدع ( سس ور یی كىو را َ

 چو یدیاروقوارليشرب رزکب هنراظفا (ادوس )

 نوسا وا هد ورايا كاد رب نانل و هد صاب و هسنازل وا
E N ۴ 7 2با سا ن  N n 

 دن طه یدلیا مس و جا رابح 4 ۳ شه وا ۱ 3

Eشک  San Eبر  

E نامز یک در وک یادچاح 1 ٤ 

 e ۱ یاح اح واعط ف لک نک مس وا دو واق 1

 . و اله او IN ل یک جوب ره دنا لر دیار 1

 ِ رد راک رد ی جهل وا ش 1 مدد لحرد هل ا ۳ ِ

 3 ۹ و > ۸ هد و ۲ 9 ۸ 4 5 2:درک رد

 1 اھا واوا رانا ج نایاهدارواقوچدشوخ
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 2 ك قرچ ندنس ا ر
 2 ۱ و یدنلو و

 ۰ اکیا رولید ارج الت روص وب ی یگ 1 ر وخاوبشا -

e: 

 و مس ی یسو روا اا و كا لدا

 4 e e نوت 1-1 یر .دنفایا

 e كغ 0 مد ویلا

 دا كلا تالهد ارم وا نسخ باتف آ هک
 ۳ هدف هو هرس ِ
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 قوا فال لا ها ی و دیجی

 تان كج هدیآ ا ناجا



 8 میت ید ا هد وب لک د ن ینیدوجواماشزوا

 ییدعهد قابا قد راحش علا هلا نا دب الق ھا هدنخابآ ِ ۱

 هرېچ ی را د نسحوامادنا وا یو وا.دقی راچ یتیم

 نور فیرظ كچ وکر کرک یلقرب وق رازوک هرفویریا
 قثرا هکح ورمو و یسرانات راثادوط لک زغاوا

 مالسلاو یزفسکرچ زکس رسا یه فی رعت
 یدعس» نکدا ردناع دقت هق وح هش وغ ج د

 یوا شادنرف جد کس كعودع: نالوا مع وا

 « زکی الغاب یغلش ادنرف مدرون؟ هتشیا روک مزال

 تسل رس تباف یرونط هلزف رالشاپ هب هلاة» رب 1

 نکل تمظعریکشعا هنب راق هی روطاربءااب وک

 كحودع هب زولقا هنوزوب كنساباپ هل هدر راز وک
 مهبتم هناما تمظعرد قوب اعقاو تیامرر هدو

 رب قجهفیص هغ رعت یلصاح بوعت مه مدت مه
 لکد نک

 حودع هرز وا لو صا رکص ندک درون یی سهلا یساباب

 ح ودع الوا قر ەش القاب هن رب رز ق وج ەش وغلا

 كح ودع جد قوح هش وغ هرکص و كغ وح هش وغ

PEE Tsاو  



eار ا ا حود#م ۳  

 مایف ید قوح هش وغ ردنا مایف امیظعت یمهلج

 ید تا ماسف هد قوج هش وغ  یدتآ

 نوسل دا تج هزعسل رب ورخ رارکترارکت ی ءاف زف

 رارکت هرک كب ینو نالوا شەر ا رب ز

 رولنک انکیا ردا عایق ناسذآ ااه ردروذع» ها

 هلل وا قوح-شوف ريخ ردا مایقهلبوا هدرولوک وب
 .ءاما هدلوا هدوا ردزمکک یدوحو یدعا ماش

 هلون يشرب هد كح هدا. ۵ ړل يم هدر اد وعلب وا عدهم

 EAT ی نمرو ناق یا ند وراق و یس ودن کم رویم

 رل هک ود شک زا ر اج یه رط یکیا شوا راش اب
 دوج و ابوک راط اتاذ,دراوق شفکلبا قیص مص هلیا

 رشک و ده دن ا باافوا ی ېد وح و دون اص شبا یبااف بم

 ونوز وا كرات | شخص هل رک یل هتفاب شک یک اس

 1 شەر وییآ دنا اط هل. رلع رف لز وک یشداکیرلکتا شیذک

 _ ندنسهرت ته لک هالک فیرظ لدن رش هم رص: دنشاب
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 ورود اد ی ویسی 1
 كناذوا هرکص ندکدلدیا دقع تون تولز هلو

 رول وا شلوا یشادنرف ید یرلاغوا و یرازفرکید ۱

 هشوع یزف كل ریجواح كب حودء نوجا كنوز هتشیا
 یسیکیا ندننیدلوا كمدشلوایشادنرف دق وحن

 ربجواح رواک مزالقءالغاب توختا ةاطبارءدنناب
 رقیه یزک هتفذط وا كقوة ۇغ ىدا و
 هدر داو اهلا واناق لد ځد چاق ر ی راز هل ماطو ٠

 1 ولناق یلد نانلوبرضاح هدارواوراروةوط دنر
 یرافدلوا شعا زاربا هده راح ر نالوا هلا راسور ا

 نالوا شادا مظت هدنتح یامرهثو تعا کراتا
ree O. 
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 هنطوا یماباب یدبا رروقوا هحهلج یقرش

 هبهطوا بوردنوک هراجزپ هورجما هجاک هنس وي -
 رسمتصخ را رز یدتسا تره خر ندنزت نوجا كان ریک

 رکدد )< د زو رب نوح امت ها ی هف ول اء تداع نذر ۲

 رخ ىشانانكيارونلوب هلبرارفاسمولناق درک وز



  uو a ِ و e شر سا

 اجرا راققلهتروا قجهلوا

 یه نم هد هکر اپ وس سک ره رود هم
 كرات جو نکا راه بلا ءدهتروآ رو اوا ۱

  1د رای وسیم ر  یدلواو زاوا هلب و ی ی 2

 رولوا ه ا

 | ماکت

 غوا ربح واح ی دم درز ورارف تیاهنراکدیرل
5 
 تعج هتشزا ّ_ ا ر ۳ ا نولو 3



 رمق تو وډ هند رک ون ید 1 لو قرالیما ۾ 2س

 ,هرلقابا تئیه رب هقشب راکاکشف و دز کوک شما ۱

 یرلفراچ سکرچ یمرفوا هله لزوم جوک "
 هو كنا هلا عاص 13 ارات اا شتاب ردقهب

 ۳ و هک

 نوسلوا قجردقو یرایتخا رک | رکش قوچجوا

 نین دل هن رلب وک ود.ک كح ودع رانا هتسلا

 كد سو دوغ نالوا لصاح هغ عاج یالوط "

 مایاب د ه د رم 9 تودالرف ند رب و ودع هک 39

 ِ دب د > كم رول وا نم واع وا مز نسل را « نوا

 یدوا ییبلا لراتخا ود « زکلوا

 .ا وعد ر هج وه ږی لح ترو ص وڊ قاب هدرد ییدعت

E.2۸م »را تح ا٥ رک رب هدن وج و دنا  

 "دب وا ی یلایدحودعو ندک دید « كسرول و ۱ روا

 مزال قوا یلغوایک یلعوا دحسا وز وا هرکصندک

 هکوبااح هل و یناداعو قالخا رسکرح رول



 اا
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 ۰۰۰ هال ی دھکا هد ]اص هک مدا ر رابتخا

3 وس e نوساوا هب ران یزو“ هداروش ناما
 

 مهدا ر وصل یرامتحا

 ۲ راز دلاعص یک دوساب 2 قو ید هکنهدل اقص

 کر < یتیحراشاق لک دهد لاق یرص ̀ زکلا یک دوای کک

 زواص» یاسفطاقلط» شام عید

 ۱ هد یک ر اب یه یس ہرمص زکلاب یک ی سە رص وا رشد

 ضاب ردقفلواوصاار زلک دوحا قو۰۰۰ وحا
 ید لرامتخا رد هک را ص قلط» وا ردلکد

 ا ضا مه كچ وک مه ضا یک شابا ند رم رھ

 سسکعلاب N ظ ش٤ زو یاب کلکوت

 ۱ u تكعابلاق

 هدشعا زواڪ ییاسهط مدنفا شوم رب وكاک و .اهد

 نالوا هلا اناذ نادف یو شمالک قلروبتت اهد

 . هجردو كلب ش 2 قیص هد هل.شراق اه یل هف وط ش < یاب

 . ردنرااهدنار کز هک لزوم و رد نی ما
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 هدر زعا نکا
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 E تار و

 لکا | ی ورا یش ا نوا

 9 هب یو توی ید یوا ك

 قید 8 E 4ب هیساتفق یو

 كا نرو شا تح زە رق 8 ۳



 را رسا هل و هزسن ز مزکه سیا رار توا -

 رذاکدرلت 8 زكا یت و رعم اراکنرف هد« م رولي هدیا

 ۳ رانیکاردیل ف رم م ی هدغلنابوچ وهدک ای۶ رانا

 ۰. رثراقاب لزوک یرلناویح راردا هرادا لزوک ین
  ییسراراسهتخا مر مدلوا نونع كب هللاب هللا و

 ۱ وشوقهز مدار هل و رارول وا نون كي هسیا رارروک

 تیم نود کن و هح“ راف هک رع نوسل وآ
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 ف رژ وا تاقتا ردقو تکاب هح رد و ك.ح ودع

 ۰ چ
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 3 هکر زعا لوبف فرعت هکید) وا نون ردفلوا

  افاویدا تريح انداعیدالکد تاب و تاب ونع وو

 ۳ تک رر و ترا ےک ا 1 ا

 ۳ e ریل نیست رام یک یب دل وار کف م

 ۳ همدم راک فا قسد ی رلسک رج هرز

 7 ا ا "و یبم 4 وا یسکیا كت ود هلا تار دع

 o ای ؟ تالبا هد < یدراک ' ک4



 و هرو سرد کرو "
 ۵. رع سم ( یدنفا ) یدرف ه ن یاو 9 ۱

 اهكسرولپ

 رک ید هدارو مرولب :ییااهد رب یمرافم رول توا ۱

 راعا اهد ندن رانا طقف ردراو رلیدنفا نر

 نکل , ۲ یا ماکت نره هدلوبناتسا زب رر فا مک
 هلا رلود وا لزسهدارو ن یروش زوروف واز رالک ] ي

 راترا جد ممکن هک دشایوس ییرع

 افص لذاك شوخ مدلوا نونع مدنوس كب ناما "

۱ ۹ 
 ام عفا لمف جاا مر وای ید کن رگ نو ی ِ

 ۱ یرواک

 راکت لزوک ه رد a <. قوح هد راک رف اه /

 ك: س هتشذا رالتاب ه یر ا زا راب اب ردحاب
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 اور

 ردا یک : 7 كس 7"

 یا تا هد ران و نسلزوک هن 9 اوك هم ابط هاب وا 2

 ۳ دبی

 نرو ی



ور 3 زر طب
 2 زی 1 

 لوبا دس !هروک هنن ۳3 ره »و ا ف
 ۳ دلزوک اهد

 سکرخ هروک ھن لج
 مرودأ مکج و

 AE سا کرج یاد

 کد مدنفا مح

 کوا لصن یی دیسک ر > و یا

 نو كنا هدمدتا NS ؟ رس

 یلزوک ردفو تک ¢ مزا

 ۱ ۱ یک عب 1

 ا اب هداروب

 a ۱ زکیدنک ید روا

 یا هد

 یک مرکز رک سد رم
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 ِ دو تادام تست یو هاو دلبر «

  نەداو روس رحنوناق هف ول د ردي

 ف ردست راه نابابیوناقوا هکنوج
 3 لک دندن وناق وا تب رح رد دخ ند ت رح وا

  نمالواتي ر رح یاح هسارا م نال اد هبسامسنین اوو

  مضوآتفوتهنسهلتتسهدارارادمکح ریو هکنوچ
 دید كنسیدنک قلخ هللواقوا رولبهلوا شا

 رابجا هغ ون هدنګاهدودع تی رحرب یقیدلوا شا

 رد هنسکع كن و هسلایوناق هیموق تادام ردا

  مکحسکعلاب بورا دید نواقیتی رح هددت ودب
 تب وارا رد شعا دن تم رخ یو
 نتا ود نھ: دیا ےکح یشرب یک ج هیمهدیا ل وة كن هیهوق

 یر یج هل ر دس یا ا ةہس اس

 یب.لغا دیسای-سنیناوق . ردنواق ینبدب وق هنادبع
 ؛اروشلاچ هنابنا هلیاکاحم « رول واتیرح*یاما



9۳ 
 كنهنل-ش هرکصندک. دب ید یک £ ترابق و 0 5

 رد راراکتمدخ یدنازوا هن رزوایمی ر
 ید ح ود: ید اکچ سک رھ ريدا نارو | و

 یدلاقد و وا هل ایلن وغرو لوب
 ۔ وا كح و د# یت ك دا یا مه 3

 شوقر  ردیهدلوا شرو لو

 حودع رونلو هدلاحه هسیارولیروق ندسفق 1
 هددت هش وقف شاتر وفندن_سهذ تراسار هل و ید

 .دنک اعقا و مردا نظ زا وا شاک اب هیشت هدا رولو دنا

 قرهنالاش ندیتس-ب رسو تب رح اع هطوایس
 ال دبا سبح هتسفف تراسا هوج ولابیرک دد تندوف
 هکنوج نمهلوا یر تر كنو ن کل یدیاش-۶

 ییب رگف هد هسا ش۴ وط یادم ردا

 لاح وش ندنفیدلواشهلیسب هلت رخ ویسا صم "
 زونه نوجا یسیدنک تی رحوییسب رہ۔هر وک

 تل ر یعید_ وا یفک ت سمح هش ویمهنا-طییداط

 یسبدرقلرب یک یابزدرو كحودءیتح  یدا
 ور د ردد رج یا تدند» » هک دا را و زور ٤

RL 3 ٣ 
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o 1 رد
 ر ره 1 

عد هطوا كتر ترابعند هط وا كت رب زکلاب
 »ك

 ردوب سمی و ِ ۳ راد تردا

 تا وہ ندا ا ی نکا

 رک د رک ندوی روا ركه ر : هط وادع دا تاب :ا یک ۱

 ۱ جاقر رب هنوب یلبوب هنج نالک هوش اق نامز

 ۲ ازد زلف دن _مض ۱ هاب یکباو ام

 ارد نوعا قلوا تفیز زکلاب شو یراعا نکا

اب ےک ج دنص هد هطلغ مزب راقدنص وا
 !ارابف شبا هد ا ر

 هرژوا لرافدنص و ردرلفودنص ل.شو

 ,Ly هللا راد ا شاو لزو؟

 ا هلا رواج یراص یرفراود كنەط وا

 ا شفاشبا لزوک تیاغ هنرزوآ نارا ود

 ردد | را 3 راڪاقر کفن

 یا رب هللا ريج واح بوریک هب هط وا و ح ودم

 دوو ا هات ر و نكن اماه د



 لو نکیا رک نداق ند لوب قلارا و
 شهر وآ وا بوابزاد هلا هرصەدالد زرا
۹ 

 ندزماق اه د هعابا یار وب یس لج ل راک

 ین اق تبوار دج 2 رقاس* تفاش تیرغوب

 ۹ 1 یاس ۱ هد ها ا رر وتوق روا

 ید !حودم هج وڏ مزا ۳
 3 و ها نوا بوک 9

E 3ا  
 تحار هدعهروتک هک هطوا ین: اا :



 ا

 ۰ یدبا رروط راس ییولما

 جم رک را ي موذن ناو ا دشا

 3 می رب هده-> راب

 eos هةشب نالواتکرا هدناتسسک رج 0

 هوآ هدا مسلا را ی ےراق د وخای و رس حالا ِ

 هناخ هلو هسخ و رابا ناشزم اردک هش دف ۰

 ٍ رددمع هروک هک کرا قلوا لوغشم هل شدا

 لوغشم هژمشدا توکا دن وا یچشساب یسدنک هرس | هب

 راقاب رولوا ادم قلک ارفر هدنکوا هاکأت نکیا

 ۳2 لک د سک رک طف مدار اد كۇز

TAF, air 



KGSی  

ed Kir 
 ردق هیاروا ربا ر هلبا یلناقیلدرب زق جاقر ایورپ شعا
 رنو هکوشزکیدد راویشرب كج دنا قارش راردیک
 3 اع هدلز وک ردق وب نش ردو و قحا ردقوب

 ۳ نيد کو HEE یدا یقو نو سلوا

 ۔وط هب یعاشا ین ه اکح رب» ۳ یعطق ےکح

 اک فوف و ید هلا وحا قداقد هد وق وا یرع

 یراکس وه ید دل لن و ِ هیفامعم زردبا

 ی وه هزفرب یهواناقفیلد س ar نکا ن وس وا "

 هنزو ن . Sea و

 .هلماعم هکنوح نم هاب هدمگ رکاب مه رحاب هلم یتفد

 هن ردنا هدعاسم یراقالځ اهن هکک ود هلو و ییرل

 هدزو شم هس# قثرا یزف اما ریدمیاوعد

 شمالاق یکحهدرب ی و کوب شل ینالغوا

 یو 7 یعرمهدیا ضرع یوه هب تقووا
 ه یا ییحاضیا و لیصفت ریا حاضیا یدعش جد

 ماقاي ه نه اک ید زردا قیلعت ۱

 ( تون توبا )



7 ۲ ۴ 
 وزرا كا هسلاه» یینب ) ردکعدءاح كح وک )

 سايق هدتقو رب ج لزوم یکیا هدب هسا هالا

 . حدم كرلاوب العا كب اهدنا هسیاقم هک زیا لوبق
 فرح فرطا یک نادف روب لهدا افک | یم لسان" و

 روک حازمنش تزاغ یلتا یت لاب ضاب یبک مرح
 كاسد هل و ,اهد یغ الف لس زا یلحاص

 ك :ةاخ هساقعت ار ز ماچ حدمر نانو هن هلس

 اک ردفوص و۰ هلبا رلتنصوب یزکس ناسکس #9

 ةعاسضا هلا فصو ینسح هدارو رنو هسلاق
 هدا لزوک ردق ه یرازف سکر چ مدیا تقو

 یزوس هد ود یدا یرللزوک كا رانا ید رات وب
 ا هک هصق

 موام ردراو یثر كج هلدبا قاره هدار وش ی دعس
 را داق یلحاکن ردقوب چ وک چاق هدناتسمک رج اب

 هلب وا بوراص یاب نوب ضاب رب هن رازاغو هلی

 السصا ردق ههګراو هب هجوق ات رازف هله رارزګ

 راراوک رلرانب وا را راقلاق رشود هلرا واناق یلد زجاق
 ۱ راو نوک ود هد وک رب هدهفاس» تءاس یتا الث
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hed la 

 :mar ا ا ا

 ا

 لوبقم هجرد هن كنقالخا كب وکه د ها س )
 ه زمضرعت مزب یلاوحا كناذ وب هسیارولبقاب هنغیدلوا
 یر ید دنک روا هلیشالک | ن ساق تحاح

 یدبا مدار روبص وقداص روفو و نیکمو رز ات

 مک هن هدنسارا قرق هلباشب زوتوا انس تاذوب
 هد اند راد تولوا مدار هدلاکنس ماتم رامتخا هل

 یعرکب هلیمرح یدیا قوب یدالوا هقشب ندنزفرب
 . ودنک هدنفرظ تدعون و شاشد رار یر ندهنس

 ندتعاطا و مظعت و تیارو تمرح طرف ندنس

 هنشههحوز تبح ندنغداوا شامروک یش رههشب

 ۳ ند هاچ ییاک وک هد هسیدا شاک للخ

 كنس ه راحر هدنعما ناخ یا ادوس ندا لاغشا

 .اب ترد نوا زونه هرو نم هی راح هک یدبا ییشع

 فک هند ودنک هلت ږې یعیدل وا ش :امرا و هست

 نام یکیدریک هنعات دمت اما یدبا نمهدیآ ما ما

 یدنا رولوا لوغشم هدلاحره
 هش و یزف دل رب واخ هلا ناخ گی. اح هداروش



¥ <( 
 نیک دال وا ید یس هعدخ راشو ی رار ررانا

 . هصعاج هن رنلوا هاوب و ريف نوت نوت رلراقاب
 اا کک نارا بودا ره اف
 ق و تاک م زا تروط و
 ۱ ارز ةد رس وک تدب ا هاک لگد

 ۆۆ هلبم هناما كس رکیدهار يكس لا كرو
 ردرلءهدا ته دنا روع اموع دکن وج رد | اح

 توا وا ناک ناکد هدلاغلداح یب یس و هتشیا

 لع د رد کلع نالوا یرازاب یموشراچ هل وب

 - هد رهش اکو هدز ندنرکدمد رهش ی هيس

 دادید یوآ بویم

 ندنسدلاها كن وک و رح واخ نک یعما هد وراقو

 تامولعهزار ید ندنلاوخا كناذوب .داروب یدیا

 كلود هک ما هدافا یوش لوا لا طة زکحهر و

 نیکسک ) حک رج یظقل (ربجواح ) نالوا یم”
 زکال كن ریہعت كب وکی دوش ردک-ءد ( كن وک

 هد ولیدا رظا فرم ند راتح نالوا هدا سهو

 صیصخا و هب هوش نالوا ۳۹ یەک رج كو
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 5 ندنسال اھا كن وکو ا ید ز نیکی دید وات 9 "

Eره من : یکیغاشا یتیدلوا تاذ  eرج  

 را یک کو كس وص ى ننآ را یشز« دد

 نظ یک یراب وک نالوا ت رابع ندهاح سلا كابا وط

 هر درص) اب و ره هددن نده یا هدرا وح وا ا هیعا

 هسف و دد یوآ کو U وا یفیدل وارب رزکب

 جسسج ليس ی هاح رده ز وشل كم لا ةا

 هکن وح هل د ھو دوخاب و رهس نکل 2

 راو یوزا هب لناک د ردوو هل ناکدرب دنا

 ىر دندلا ی ز رب 7 دل رلنا سا ید نالید

 یهراب رانا قوت یش هل و هدناتسسک رج یک دورا

 یراک دک هلوباتسا دوسخاب و هه هلت
 یموا وط یک نوعا قعشدادلا هلاراتاذ یتدء نامز

 خراوح ول رد ره یرایدنک رلردا سيح هنا 13

 راردا هب وست هل بالوصحت ى برا هب وقت
 ۳ ر ه دن اب راک دز ۱2۱ ۰ رتا لوا یالو.هح
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 یریداو كلابج *هلسلس رونلو رلیداوو راووا

 ندک) هنسزو شیکیا سشیالازوب یراهم رنک او
 من نم هلا یرلحاغا هشيم هلا ندناف وط نامزات هدلا

 ره رول وا ترابع ندایقنیچلاب ید یراهب ضعبو
 وب راقارلوص یک یزوک هنروط ندنرلفراب كنابق

 وبو ردآ لیکشت وءرد كجو كچ وک را وص

 هدوجو قعرا جاقراب و قرار بوشار راهرد

 شوخو قج هبراج هرظن تردفدیلصاح رروتک
 تک اع وا هدردبا عجهداروا یانی زت ره كحهن روت

 ناتسسکرج هله رولوا 4 هدزلوا لزوک
 یچددل وا نک اس كس هل اس هد لود و یعسش

 هدننح هحرتا اما ردازم» هد تاج هتهج

 کو هسا قو ردارسدسا راو ید قاغاط

 ز رررپ و ید تنج قلعاط جد
 ویشا اردو لد هرللوا رادریخ ندافارفح

 وصرب را رد(نآ )ندنګا یسضارا ی هل رب جاش

 كرهش و یراب وک نکا كنهروک ذ۰ لبابفو رک
 «لاعیلیاح) هد مهحوارم, هتشا روال و هدنرزوا



 نا ۳ رده دن دا ۳

EÊو ید حودع هلبا كب اطع هتشي" رک 2  
 ىج بودبا عادو رب هن رلغا هب الغا حو هل روم ۳

 ایوک یدتا هدعییشت ردفهروباو ییلغوا كاطع

 یراکدتکهد کار ردق هرواو بوةلاق ندنرا هاخ

 ناره یک شعا را هد یم روک كنامز ۱

ak al a Eماچ  
Sa RÊ 

 ك ۳ ود نوڪ ایت ايس ها ةو س

 5 امسردو و رام. ندگیا طءع نانل و هداف یر ۱

 ید نوک یکیدلبا تکرح  یدلیا تکرح ندتد
Eی وایا لانه و رس نالوا یداص» هبهر وک لا  

 یھ

 ( ( ریجواح و لاقیلپاح )
 اهدندنف رطرگب د قرط وش كن همت امة نوح ا مداری 1

 ۹ ةملخا لزوک وا ردلکد ن ۰ك ناهه كعد ردلزوټ

 هکهدر رب یرلوا لزوک لزاوک یرطره كي

 ۱ و رولوا رلفاط رک را:

 شف هک و شلنالباق هلنج راج یکدمز هدنسار ۱



 9 ,u e نا ر شعشود

 ا یدک ندنک دمی ییفح هل وا لات هفلبمرپ ردق

 کا ررح كل هدب رج 1 رخ وم كرک و یشاب ساق

 یر یر اج رخ تاک اطء ر هدقلا را و یفلیا

 هلا لوو كلردا فرمص هلف رصت لاک یرهراپ

 شرد ر یهلدن اک جد نوتسلا لللبر کز زويتلا

 9 یدا

 0 بولت ۰ رکص نوک یکیآ E ودلإ | یبدا وب نرخ

 < ت هلی هظفاح لود ۳ نانلوپ ی

 نوک واو ندنفدل وا ن صاج شالا یهراسو

 هوزوآ كا ۱ تکرح یرزواو ریاکذا E ید

 لعادو یک و .یدتسیا عادو هلن ندنفیدنل و

 اه در ۱ بک اد  ندیک و رواوا ی نا



o % # 
 ا نوزوایک « دو نکی نوا می

 کذ دلکن و و یدر و 5 تالمرکب هباد كم ماع

 هرادت ییامزاول ندیا باحا نوجماتحاسنانل وا

 هداه وست ردق هامزهب یییرلشبا هللا رها ییسعا

 ۰ یدروص یکحهدا لا تن نو 4 و یی يجهل

 فا رعت ییغح هل وا نوت ردە ندت انف و كحود#

 ا یدورپ ناو دن خب لرد ا
 بولت مدسلا یاب زوک یدورو سال هبا رب

 - وا ا كد0 ردشألا ردم و هر

 دغم الراب ی ۶ رو فو ند ورم رازوک هرو دق

 ڭكاکید ر هثسس قذور "4 تنش ۵ ره ید

 ید وا نم هدا منم ندمسان ییسسدنک یدک

eرولي وس دز ر < ا وک تورم هل وس  

 تشد ید الشاب 1 0 د وس فال هنانام رھ ی ؟ شفا

 ندنتفطاع و تدانع وش هن یاب هلر وط و مضور در و

 ضرعو تالون ناسب قرهابق هن راد یالوط
 .قرح ۷ ها وا تاس و هر ندک دابا تانارکش



 هدناب د رلباوج یکیدر وهراتس ود وا كح ودع هک نوح

 فیفح كن راش یکیدلب وس هنس ودنک تکی اطع

 ودنک كاطع نوجا ت حا يسر هل و رکاهرلن و بولاق
 و هلا یوم هسلا نر و تصخحر هنس

 درج راج ار لا ندا شو تعاطا عید وا

 یدلبا نایعرد هد ینغجاقخ

 .هرک اذم هللروص و شدا هرک رج ودم مالک لصحام

 اطع ردا تاس هدنرارمصا ء رکص ندک دش ود 4

 -ود«یکعا دانع هدکمام ر و تصخر ید كن

 ۱ 3 و ی“ 9 وا» ها !تلح و ماسفا

 یلمروسک یلعزک بودیک اعقاو مرو روک لق

 ےک > ہدآ تقفاوم هن رکفكنسی هتشیا ۱

 ۰ سو نس یلعا تعفا وه ِ فر ۳ هدل نخ

 2~ وا یلمامرد روس دان ۲ ند هدس یکدآ تدا د

 مدالوا دو س) ى م یلماشد هدکار هد رع وا توذک

 ندنعب دل وا ۱ 3 وس تب ایا دنس ۳ 8 3 و

 و ۳ ۵

1 ۵ 3 3 
  SEزا 3

 it 7 ۳ r د
 و هت

۳ 



 و
۶ .۲ 

 جم

 و بغ وتلا وتسرع هاو را خوف 3

i ۱ففح اهد ا لوغشم هلس  

e 8ر قش راق همراق هل و مدنفا هتشیا مرور  

 ي هتسیا تصخ ر ندزرسیدایاناشد رب , ی رکفروصت <

 مای و مرو.ةروق و2 زکس نحرب و مهسل واشم

 مرو هد م هسااق ۵ ا و هدا رارصا ز :؟سمدنفآا

 . aقا را مر ول و ها مروا وا دو هرص  diهدا 4

 مدرشاش ی

 عت تاکد اطع هد رز وا یادافا وس یک ودم

 م نس ناوس اوا e کلم ام  قراتراهداژ اهد

 یدتسا كعد « رو وا اک a نوت كسمدالوا

 الشو ید ندیم ندلام هل وا كحودع دة

 5 او لصاح هه ر ید ندوب 3 ید



 0 نالوا لاو درآزو ب هنر هنر هراز أ
 ِ ك ٣ .دلچ 0 ۱

 یب ر ۲ و 9 وج زو وذ رب دوس كدا

 صف ر تعا سر ۵ بویقا رب هدنروضر ع وطقع

 ٤ یراقدلوا ر ظنن كراو و رارروگ تقو هلبا راظتنا
 ار رددوا راهدایرولو لوصح هلةلب ال وق ی

 دیدم نامزره تنم رشد وس عوفرب نایلیسل !بوترآ

 مهلوا نونع ید هللا لاحو زک هد طقف رارروسرع
 ر هش ندتحایس كجهدانون یو دلا

 ۳ ۳ و ر نوکر



 ام دنسدنک ی و تكلغلژوكو مدس كم

 هجو وا هرظنم لزوک وا اوه لزوکوا رویدب
 ایس لزوک مادنا لزوک قلخ لزوکؤآ رفا < و
 به هدرلهمانتحایس مکیدلیا هعلاطم تفایق لزوک : 2

iیع اج یتیج یت ربع مر و هدیشنآ ییح دم كلا وخ وا  
 د روک هدنعلخ كرز و به یوفصو قد لا کک

 مسا كم روک هدرارب و یعرع تد هر بودیک مرو 9
 د هنس شب جوا هل وا جد نامز مایدد تدعرب و
 هطیصم یمارجا كتحابس و مردا نظ زه

 فق وتم هک ۶۱ لر اعلط+یب رومأء نالوا هس هطوآ

 هتساسذا ےک یکی رکق و اتم مزوفآ اما لو خب

E0 دف دتصوف ےک نس رد قج وج  

 كس رو وا ِ ٍ

 روضبف هک کد هدند هیعاد قلا ضف ًاتاذ زکهدش -
 رود صف ع هل وا ۱ یالوطند لدل وا منام

 لا دشاعن ش ورع ز ٣ منم كم یکدا | ریملق ی کد

 نص وا ی ش اتم و ا قلوا 4



 كالاحوش یزو ی امف یزسیح ۱

 4 را لاق هلياوج « ردیسب ر ندنرابی س لوألا

 را هرکصندک دک هلا هتشررسر هل و هرکر نکا

 زینب الاء ا كب » هار هیسک ین هقرا دلزوسكاطء

 اعا 9 یالوطندص وصخ

 ید ح ود ندنغیداےاب هرارصا و د « هلل وس

 ور جد رک ف تیام اعررا رومررازفررا راص رولیعص

 وهل وشهدننب یسیکیا تروص و و رایاداریایآ
 ۰ رد !حاتا یهرواح

 ا یرکف تحایسر هدزل دذ مدنوا ب ح ودم

 ییس دد وع لا وحا كلام هل تح اس زا ر یدلوا لص

 مروا ك | هن زا وء وهده اشم

 رو غکتهب ەس ور یس مزوف لزوک كب  اطع

 ۔اعباب نوجا كتحایسو  ےہردنوک الف هنعاط

 روک زکت یک مهلا تدن مدامرپ ةفوم اکس یجد ندیل

 زکل وف مهد تحایس اکو زکهدن مدنفارمخ ے

 رج یح ےہ دن زعء كأ تحا رس , هک زوااهد ۱



 دا هقالع 3 و 1 کف 1 4

 ۳ شیت وا ,e ر 3

 رر دات اةکد hs هرس :

 قتراروناقام هداب زاهد كاطع هد زر
 هتشک هتشب ندنسامهلوانون# ندنسو درک لوس ورم



 ا
u E 

 ا غشو وف جگر ج < ردلام ردلاص هلا 4 راج ر یکید

 د u 5 لب طع رالتا
 .ليص#هلتليالوق هل وا اب هد دی 9 ]سا لا م ولعم

TTرس ی رک ناتو اس  ِ 
 حود# ناما هب رد کد یشر رونلپ هلو دا ظا

 قا مدسنفا هریدوا رد < ارد وا ەدەو و

 ۲ رها اتکا ار « یدراصکو هدقلارار اب و
 4 هرکص ندنتزالم هد وح "مش رج كح ودعهتشنا

 یکیدک ه هبج ردوپ هشکد هشت د نوکب نوک لاح
 لو صو هنشابج وا ی رک ارام وب هر ندا ۳

 نوت نوت هدرلنوک یکیدلیا برق تقرا نامزو

 ا رک قولوا ضرام تنوکسر هوتک
 نوا نالا یدیم ول و ناب رب ی ؟ شیب یراسک

 + ا لب ۳ اإ 2



 هد ول وا ولناق ی دقت را یک یعیدل وا شم هلت و

 سعلاب یچدهدرانام ز نالک مزال یسلمب هلوا تسد از

 لا وسر هنسودنکو شا ادب توکسر هدا زاهد
 هرکصندک دا دیار وبحت ها وج یاطعاقر هنل وادار

 هنکوا یرزوک اعاد یدا شعالشاب هکما و.فال

 هتهح یز وما عاص هد لکد هد هنسک وک یب و راقاب

 باسحرایشر به رونو ود به شا را هام
 وشكنوب هسا كياطع رکح کار هدفا وا
 نهدرب و انعم ر ج هن رللاح

 هدف وتس كن رالاحیک و كن و كاطع قح

 هزادنیما شعب نونعا كل دا لا
 هةر یس) ر ندنابحا كحودع ردنا تعجا رھ

 یب زغا كحودع قلارار ید تاذوا رلیاروءام
 هرالاّوس یک « رد ه لاح هناس و ام و مناح 9

 یدنک سکره » 6و هسیا حودع روشالاق ید"

 یثیا رر و باوجو والو « رولي يهیدنک ینلاح

 سنک ص9 ٩
 رم لار تج ودا تارتسا دا رانا خوک 8



۰ 
دنک هک رول وا كمد

تم زالع نالوا هە ەدىرج یس
 ۱ 

 ازز یدیارالفاص توآ ید رالقاص ندکب اطع

 یدیرکف تکیاطع رار هلاهموع راکفا نامزوآ

 دام یشنال دهن زغو و رروک هرک یکایح هتزغ

 هه ا دم یر هام رسم واشاب لا ترابع ندمل. الی

 ږو ادا هییشآ هک لاد هسل وا هسل وا یرنت را

 هلا شورغ روا شب یرافدلا ندیکورب ندیک هتوا

 رد ردرن-شرح زاب نزود زاغوب شو رانو راراشب
 رار هاب رکف تاک اطع ح ودع ہرا: یدعش یدیا

 - هئزف نوا تلاع لصن جد ههم وع راکفا

 یظعاو دوخابو یبطخ كعوع ررحر و یتغیدل وا
 .تاعو,طم یماوق كدندم ا ییغلدنا وپ دنس, اثم

 ت رج زمه راح نوست راک اهل یتفح هلوا لصاح هلا

 ها زر ونو روک چدن ی ده هعیطم

 یدیاردیک

 ۳ 1 مو بان لقب ویا كجو



 م لا u ر ےعا ۷ ماتزال

 ا 1 رود ود یاد 5 ردو نوا ۳

 انا تندر و 13 ا 1۹ ۳

 و E ا رروط تور دش راق ییز 2

 دو. خان و ۵ دنرم هجطم ثداوح ءب رج اب 9 ۱ 3

 تو هاخ كر وتقود نانلچ یدهجاوخ هحزسلا 9

 هنعات رادق وقوج رب ج د ەدنس د وا دیک بور و

 دونخا و قع اب ییراس رد هحزسلار هاب ريه

 تفو ها كالا هجرت راد ض) هثداوح و 1



fr کک 
 ر ندو او و هدنف ظ .تدعو تودآ

 E ولو: یا وا هعدب ند هفاک ت راهد هدنص وسد

 ی هیض ایر ردا e اه دناق 7 جد یس هب سلم

 ید یقوتح ۴ یی و را یی هرعیبط نورو

 - وسیع قرهلوا هلصف هدر روفوندنس هج زسا رو

 هترزوآ يمد وادم تالاسم كرت و و .تدوسوم تب

 تام وادم ندر ره قراب وقوا ربان؟ قوح كبد

 د اوا قا ص هداز لا a E رولا: فو

 تایس نوجا كمروک ییسهییوع لاوحا كلام
 ۳ ۱ یا تاک قا قام هنخاس هاعاوا
 نانا كى ودم مالک ةت ردي هعلاط» یبلغ

 . هچوا یرکب ید هدلاحو و رواوا لکمو 3

 جرات ید یی جوا یهرکی وبا بواوا هدیسر

 ردا تداصت هنس ەن ۱۲۰۵ كن رعد

 ۱ ( تقرا#. )

 هنشات ر 2 كن رع هدنلاح هجرت تاکیح ودع

 داسا لدتا ناب اره ییابرج تروص.ردق

 اد زمغیدا وا هدددص < ناب ور 5 اب



 Jl ۱ هله رولوا نار و
 ی یون  فاو ییرار ضعب ۱ ٠

 ن دعب الکا عدل وا شم ءامزک یتفرطره كنابند

 تتحاسوتداوحق رواتامواع» ردفو و 7 دن 3
 , وا لصاح هدا هدا لغو 4 .س علا ط٠ رايس هم

 هکرالک | رولاق هدنریح نوت نوت هج رکوا حفر دل 3

 ٠ 7 طق ردوب قیرط یکجهلب هلوا ذلت كمواد
 : ینجارب \_ةلط مدار ناو هدةنرطوب هرروک ِ

 11 ویسو ییغبدل وا مزال كعرک وا ییسیغو لنا 2
 ردناهیص و یی دج زما رف هدوا زاروص ل 3

 .رمسلارف ندا رالشاب رول و حر لیس هطساو كنا " 7

 ۳ روا كن هد رح نده رط گو هوو هج

 1 رالشاب حد هتعوادم هنس هر رګ : 2
 هم دوم هب هباکح یلاوح تشذک مس كح ود# تشي

 - ابع ندنوش لاح ہجرت زمکجەدا نایت ردى

 هک مل ددا رالطخا د sS طو ا 4
 ردو هنشا ی وا ج رکن ندنشاب ید ن وا ۳ دن و

 تمزالم هنداو> "هدن رج و فیش ىلا مات 1 2



 ۱ چ ۲۲
 ورو تو ه دیر وص رگیدلیا فر رعل هدو زاق وب

 ۰ نم هلند شلوا عياض ەد كب هتف ون هلت ر وص و ن ی

 ی ۱ ېدل وا قح وچ ر هدنشاب یادش نوا ودع هکنوج

 كل هج رد یکی دابا اط نقا كل وانا2 و كامال سا هدلاح

 ڭ_ء دە و رر دراص یردف هد دا وج "و ی رح

 یم هات رج كدا وح كەدە ثدا وج "هد رج هل وآ

 1 .ندایسآ ندا وروا یتاموقو ره رو زاب هو

 ۱ .ناسدا یشعسا و بیا ےگ رو دا" ثح نداق سه

 ال بش اب 2 سود ود كح هل هل هک | هاک ذ وب

 ما رم الا راهلاقر و رک وا و یس هعبطم

 دل وا لح رح ومس وم یر دم و یحاص كنو

 .تیاغ هکراف اب رشوروک هلیسودنک رهنرک وا یتغد
 وک رطر ھ كنا مج مدار نس یلرک. 9 تید ر

 کلا J خن هلی ندنلاوحا كاسح رولب

 4د نداد ندنقالخا كنسلاها 1 کد نا وا

 : .شمزک ییفرطرد كنامد ا وک یل صاح هد و



O e ۴ 
 ی قاارا ر 7 ا ھت

 SN ماطر رود ناودو یشر رارد هر دشت

 ی مک نمهالک !یشرندرنوب روقوم روق وا زروک رباتک ۱

 e دوخان ءیلوق نالواكعد ینا جر كراکفای رلیحام

 1 ۳ دما رام, ۳ هر وا نددودح ن هد نشلعا» 1 تست 4

 E ا۶ یدراکفا ندرافدم هلا ید ورک ندنا ېک رق . ۰

 2 ا ۱ نو درص را جراح لب ۳ هد راک دم های | ر وعل 4 ر 9

 E یتاح هحروک ین رافدل وا شا وس ید 4 ما
3 6 

 1 تر / رالشاب دما ود د جرل دز ایا 5 د قلا ر ص

 ۳ ند يلا !ندنکیدلس 4 الک اھت وعص زا ار ا ع

 A E و یسراف هد هرس | e هدأ .هدام سا ردق لوا

 E رب« هن ی رو و

 ح ودع ی.!رواقو زعامولعهزونه ندرنا ردراودت
 رولب یدو

 رروج توو هلل ر وہص وب یجدهن-ج و ا
 a ر رولکر دیک هنس هلع وا هطرصم ن ا

 و ۳ 2

9۳ o E E E E E 
A ES ا 

۱ 



 ا e طه رم E تا توتیح - ندا

 وا و چد ردق هتسر ح  یدالشاب 4۰۱ ود یداوا

 لس تانک ردق 2 هداروب هک یدلبا ماود هب هط

 ۱ یدرا و هنس هح رد وا اهدكتاتک ح ودع هسیا رولب هلل دنا

 ۴ 2 وج وم هدنسدنا یسهعزام كتاعک اناذ هکزوحن

 ِ 7 ادا ههددط وا و صور هدنساشد نوا

 : هلن را صح ردو ور جوا طو یدک ها ءو

 ےس ماطر ةة داش د یراکوا رو یمهل وا عنو

 .عنامهغل و ید | را قاق وح اما روا را روا را

 كح ودم ق ةاحاعفا و یو سا 0 رود وا

 هن دغش وا بولورو هنکیدروک شب | قوح ردق 4ب

 روت تورو" شا رهحودع«نکا روا بعلت

 ِ .نوعا لی و رواة رہص ییاح ه مس میل ۵ رکص ندک د

 ۱ اد 0ك فر صاپ درمک ریش رد تار نتنلا
  وریدراص هک ات قار رلقور زلسکا باتک اقرب

 هح رس هغلاب تا را وت نال وادوح و هکر نامزوا

 lhe ۰ اد و ردا هعلاط. نیس فلک نامه

 ردقه ربا سود هلو وا لر:روک لا ر



 3 a و ودو ناتساکو راد دن ۰ رسم ْ 2

 es بولوا تاذر برش ٠یولو ۰ كاطعو - یدروک ۱ ۱
 9 قا رم هدایزكی هناصن تمکح باتنک یو هله

 هش رزوا دادعتسا یکیدروک د هدح ودم ل 5

 0 رک د كره وسرد ر ترابعندتډ روا رش ههکر ه 9

 ِ i ندفرش یو هحودع هدنګا هنس ترد ناول

 3 وا ڭىتكم هعسل ندرلن و یدردت ۱ مح ر ید

 ۱ و تاسح نادرک اتش هصساضتفا یلوصا یکنامز

 2 یروبح ید ندبه تامدع و افارغحو هسدنه

 3 نیس و بارغساهدانزللا یدنارارروک رایشزا رم

 زکلاب یرایش یغردوتوا C3 هک ور كحملدا

 ید هرانا هرک ادا هنساقفرو قمالک ات

 هلب نس هرابع كباتکی دوق واره قرهبملاق هلال
 هللا فیرش یون. یالوط ندیبسو و ردا رو

 - رصم لوصندنراممص+ كلبا دیلنفاح ناود

 ید روفوا ر زا ردو هنرلع

 9 نايا هدنشا ترد نوا ما# ینەپ هرکی س ترد 2
9 



 تا لای ا ہیچ لا

 مت ر رد دل وتم ندنلاعلا نایت صل وا و

 قو رس 4 امح هدن ورلط و ت وال 1 دع ی

EDبخور یک « ۰ لدوناه ر .دتس را  

 هد ولوا شازاب
 خیلب و میصف تما

 هلق هدنروص ر

 یا رالک | رد هب دج رد رب ی و 1 دسدا شش هلا

 ۱ کم قراعبح ندندتکم هلع 3 a ماله 4 .د الخ

 ٠ ىغيدلا هد هتکه زدن وک سوا لب شات هاف رگ

 : ارت € ی اطع ERS هج ؟یراسرد

 و رط رب نده )دل وا درج ها و رک و

 دا م e r ا

 9 عو وک و قرص دنا یما ود هنس ترد هرم
 : هریفو تامولعم ندهنف تام دم با ن دام و



 e دبیر آ درکاش r رع
 ۰-۵ وزاب من رالاّوس ندا:کی رد نددب وڪ

 یا دید ریدر و هلو و و
 هد تکم مک یگ, راب اوا یکی ینوک ینا هعچ

 ۰ یدید « مهاک هلبوا 8

 حودس# یداشاجآ زونه نافرع بتکم رنامز وا ۰

دک د تدریج طو شمراو هاب نوا ما ید 8
 ی

 تاکب اطع هکیدیهلا لاصبا ههجردلوا یسیدنک |

 نانلا هنیتکم هدلا و هروک هنغیدالک | قصل 1 رخّو«

 كنا وروف وا ناري رث تسرد ر دق ح ودع هدا نادا

 نالیروص هنرزوا + وو رازاب وزا لزوک ېک

 .ز وا تناید دا ان و باوج هرالاوس

 سا ادر تام ولعم رد تن و هنر
 هد قجوحر

 EN ثاکد اطء کد هدردف و ز گلاب ۰ ۰ یدیاقوب

اص هح ود+ ز زکات ییفا بول وا یدالوا
 ۱ شەر در

 .تودوفوا ید یمیدنک هدنسهناخ ندع دل
8 



 a هوس هل و ااو ر روادلا

 نمود سنک تکی اطع اما لعد لو ار كح

 3 ۱ ها بخت ی
 هن رغب یک دالوا بویلاق ۵ س هح ردكمرب ورا وكم

 رب یدجو ییحص هنباق نائما كغج وج قا راصاب
 او داکلح وکر اب ندنفدل وا ا هل روص

 گو وا ی
 زدی ا تکداطع هلتروص و ات

 ی فرو هد هنا هام قلارار یدالشاب

 ید وار کد هد ورتوب ی جد یاس



 ۱ و ۱۵ و ۱:3 1 3 ن 3
 هسص یس هق را كنسهدلا و برو وا هل وشحو منح :

 اطع ندور باب را كن هل وا یهدل وا هد 2

 ندنزغا ود « كس ردیک هب هرب وا »درهروک ۰

 كاطع ی یدرفلو طف یدربجاق یدر

 ۔ ودع قح بانح هکلد ید رجاق ندن ز أ هلکلوذن 0 ۳

 هکم رب و اوج ر يحج هرو هنسودنک هلال تو

 ر هوا نانزخا تکیاسطع نوا نا وا 9
 یجدهلاّوسو و یدلب ۱ دارا یسیدنک هن لاوس

 یدړ و باوج هلم جووش
 هلو یمن هد وا مایه مرومدبآ ندنس هق را كمانا 2

 ۳ ارو وا هدب وتس وأ یرانم | مهدسک یراب

 یار و زع وا ردب زا نه مایا دن هسا وا رد هب

 مرد یدل وا ۳

 قرال وط یراز وک ثکیاس طح r رز وا باوجو 3

 و e 3« قر لشاب دهد العا 9 ِ

 یدید 6 و ااا ۳9۹ ع هل وا ابا كنس :

 a ار هسیمهشآ و دعت ین 9 كند رل ون حولوا

kt 2 1 0 
rS AES 1 رب E ۱ 1 1 تم ا نیک 



 مالسلا و ست یاک ذ شبا قلخ ینا

 یک وس یردب نکیا هدنشاب ید نامز دب رف و
 ۱ ین یدتکهرخا هلفاتفا لاح راد كنا

 یمهدلاو رب ريف ژ وسک وا مه یدلاق زوسک وا

E Eیک دم ی  
 -نامژ و هتشا یک وألا هدیسهدلاو هرکص هنس ر

 اصتوا ك٤د عذ زدهحود رند نام د رف

 ورود هلل وا اما ردا هولج تح بانج نکل یدایا

 هرکص هد رارسصاح ییفطل ده خوا مگ 4 ور وو

 3 هد

 3 قاق وس نکا رو وا لق هلن وات یمهدلا و تن راه

 3 عیدشت ییسیدنک ح ودم شش ۵ سی ندنس و

 :تف رابس#م نکیا زود یعاق وس یسهدلاوو نكد ا

 هل ساب یک یراهناد سالا قب رجا عاد و كن دهرس
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 ؛یدالشا هغفازوا یزو



 ۽ نمدی توا e ديلا لمان ا

 ۱ كنلاهج ییتیفو ردف كيدا و تفع :یاهنارک یالاک"

“KE نافع ا رھیا ردعت یاد وف هد سه ن  

 ند# لاحو ابعک ردروهش» هلکازمیدا و تا

 -و ره ناک هلا ناح 7 ن« هسخو ردنا تا ف

 كسب هان رکنف شفیساد دب رنو یالوط نات
 ا ا رد رابه و ۰ مهدی دیما توبا

 رارد هدنکمکچ یرلتک الفوب نو | یفیدنلوا

 < مالسلاو

 هدبووشود یرالاحو هنشيا مزوک یکیاءآ »۰

 لاحوش كلرلنو یل روک روذ»» یرلیرات راهو

 عین ومول یولنسوک تبیبع هنر بص:و تکالق

 نالوا یداعا كنسودن؟ ز رکاب هنکذد رع یلعا

 ییشا كنەرادص رب , كردا ییلشورف ید ره ربأاح

 7 یهدراق رادحوق یماحاق ندو ص هال

 هسا رازن سزا یو هد هل عام: و 09 a لسا

 هدههاععو عضو وا هرب ,راق کډ یرابد_ 5

 یا ته هزلاصعحس| نیو را ید ونش وخ یر هنلوب
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9 
 3 نم ییسهدوا ا دا روا رەد لصن یا نس

 قلط» هسدا فص یهچوا. یمزغاشصت هلبوا

 ۲ جانم <A | ۳۳ ر تل جف 1 ردر وذعم

 تیاف راو كءیدلاق قالبچ یراو كءیدلوا
 ءابح ناسذا ردا كيک كملب هدأ لمح هر

 كمورو بوزك اشوف كفك لمصا كع ندنت

 هللا كملي هروتک هنر هعفدل وا ید ییبراوز را
aieندنس هډ ران و تولوا مولعم يعج لوا  

 ۳ لاما و تقر رد ندارم رد 4 اق موره ندر

 یرلهدا یللةع یلص وا هدلاح یفیدمعبص هلن اسذا رایش

 ہرا لاح ترومض ندا رابجا هعاضف یک وب
 ` عاص یتفعنال وا ییصع هام رە هدلا ییراق

 ترور و رتف یالب ردیغوج هسنا ردا راپجا
  هلا یون ثیدح یکج هل هدا رایجا هرفک یتاسنا
 بواب هللا روف شنا هروک هلاحو وترا ردادتسم

 روذعم هسداب هن یراق بلقلا فیعضر ناشوتوط
 لا دقاق نهرو رانا * نمه8وا
 كج هیمهدیاقب رفن ییا كتفع مدع هلا تفعای هسدا
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 یتا-یح هکاب شلاق ندچوک ندشیا رروک تفو "
 تم ودصع» نس یدوم دود هاک اح كنس یاد 3

 هلک كسراب: هدكسزفادلا هثیبحوب هلکلاح
 روذع یراق هراع+وا ید هدنوب هدو یھ ےک

 بودبا ضرف تاکرا هنیکیدنک نوچ كاع هروک "
 هلزوکصح هشادحو هلفاصنا رظن یهلدس طعف

 هدنمزعیساواشعا فذو اکس یب رع تیا هک اع

 تیطو ص ترفو تسبیح لاک ندراق تكهردنلو

IS ۰ندنسیراکفا و یس وشو د ییا  

 9 نکیا ردا وزرا یتسهالوا لوغشم هللا همکرب هفشج

 e رولوا رالرخ هنوزوب اعاد رالروخ م یرافوا
 ندنسوا کوبلاح ذی ین نش نوا یک زا
 هر و كس نماحا یکزغا ندنغرداوا ردنعم اهد

 را تشو ماچ ؛دربنک درب لباع هرفو 9
 ۱ تفو هد ومش شوغا كن رازاس هل راووطات

 ۳ هسا رول وا یسور مه یګ ود مه یلصاح ناو

 ۱ تسمه دالمح هتباا .تدیمرولم هرونک تقاط

 ۱ یمزمکب نا ندنس هدوا لهندا رلکب هل ندک راق نس



n} 
 | هاچوپ نکیارید مدیا راثذ خا ندنرا هچجوق ایوک

  Eروم هپ رف یدیب. ۰ رادود .

 ناو, وو بواک نوچ | یهراتروق تما قب ندنت
 کوش یراعجف لا هلهو شا اصلا هرارب ەھ“ هلاق `

 بوفار هراعب هدننلوفطنامز اهدكلذ ییراضعب

 عید و هنا رام سا اب ا رایج هن اح راک وا ید را هد و

 شعاهب را هدلووب یراتشد وا ید لوناو شعا

 هزادکنفاط یالبو یتشاب ینادانو لج هدكنهاطرب
 « شدوص

 هرا ر ۰ روح روذع: یراهراش؛ و تحدم ۳
 لف كباف تبا ضرف زفر موصعهو فیفح یکیدند

 ندنتنیطش رگم كرادنما رادغوا نلاخ ندشیغو

 كنس ردا تیم ضرع بواک کد كسر یت ید

 وا و دلا رو یتا چاک یادخ دکر وش وا

 كاب هاشی هلیس هقشب ندنسكسرول وا نس یو
 تفراعم ندنس هعیفدر رولو لا ردنا لا

 هد اسیغ م رد ه دکر وح ندنکج هيم هدا

 ءلک)اسیخ كنس زودنوک هع «رولوا برطضح

C0 Oe 



 دلد ارالغا A كەس ا نا ۳

 - رو هلب یدک هارو هلنروبح ه دزد ہرا وب 8

 هشنا د ن هنرزوا زوسوش ۰ یدید بیات ۱
 كن راتییلا شبنانلوبهدارواومدالشاب هکمریوتیمها
 ن راکدروک تب روم 4 هراهتخایلو اس ف هل ون

 « مدلیا قق ی شوا ردف ه هه راو

 رکرو لاوحا یداقد وبا ار هناخ راک تجده ها »

 راک یللاوزوا رلناوج هراحن وا لکدیث قح هنایط

 فرفع یک ر اکا لوا هنسدنچ ران وب هک لغ وش ودهرکرب
 را راتروق هغمنآ هخن هدایز نی راب د آی دیا راز خج زف م وصع»
 یتها یکی دعم یاس تموصع یکاامزوا یدا

 اونا رلتجلا ضب یتسیک ثلرانو ۰ یا هلزاوم
 هد یا دا سا ییراودنک هل رادع ودع و
 رک اب اهد بودادلا هللا رلدء و راست ولرد ولرد

 هدنوا یسییک و را شعءارغوا هتک الف لاحو نکیا
 رحابنکیا هدنسانغتسا و زا رانک كنسهجوف هدنفراب
 ۱ ییالخ اب وهدرلءاج ینفو دوخاو هنعلدار وخ كق

 هلو هیعهدیا لګ هن را و هدکمروک هدب رل هط وا 3

  Edا  1 ۰ 7ت٩۷ 5
 مد د 2 5 5
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 ندارواش دړکید دن رانا ط دابا یدک یب اوت ۱

 1 تو ما

 رغم اشار ۇر لوک رك 4ز هیللا وز »

 شانا زواحن ید یزکس نوا هکاب و ی عد نوا
 تالهوک لوت رم هو را یلناح یلتا ی میدن اما

 دعس وا ءدوا اص danin دود و یک سهم نیما

 رده نور زغا الا ربغاق روم" راجا ص

 »& ۵ رود . نالب

 بیس دانگ و, ۱ سس ےک وا ' نهی اخ راک هتشا ص

 . عالط زونه هنّسافحخ كشبا هکو باأح بول وا زف و

 زکس رووا فعأتهاکوب ماح» هر رخ ندم: دم هل وا

 ۱ & رکا وا نوع شک اهد یقفرر ۵ سرب 42 نر |

 ید زا ول هز رد ا نسل ربا ۰ مدو ح4 د

 تدا ددو ندلاحو و » قراعط هع زا یگد رفا

 A وا شهرک هزمو.ص ید كنهراعاوا هکقدل وب

 7 هلزمهبط تود د رج هارون زب ه2 ۵6 ê مهلوا 2

 3 دوی. را "جا 2 3 یزگ لو سیم هل



۹ 
 ندر زکره ید وا هن ءاح ۰ یدال اا

 زکج6ر هسبا افیلاح ؛كزکجاقرب ایزکسزا وا موم
 مدلوا كسج هب د « زکسسزلوا قاتروا هلاحوا ها

 هدزب رج كدنلرهز نمهلجج هک وب ریش ریش
 هک مدناب ۰ رایدد « قو تفو كسجء.دیا كاکزوز
 مدلات هدنبح هل وا ځډ نداق رابتخا یحاص وا
 < مدروص یبا تااحو
 داروانی زف هغلاب رکبیراق رادتخار هک وا رکم»
 هکبوکو ۰ یدیاهداروا هدزف شءرون؟ ه-تمزالم
 هلباعح ر رب لب ندا نمک ی کب ش ات راحاب ردد

 هنکوا بوشیش یرلقا_.ةزوک شهروتوا هار ۳7

 یارایراکب رک شعروآ ید یب رازوک شراص
 ندلزاو نالوا لصاح ندشدالفا شاوطهیا شاب

 هعفدلاسفن شاواهراب لزفبق دیور یالوط

 بوشا كن رازوما یددعو راد كس یا

 . هلشرلک | ندنسع اب و ردص وندنسامهلاق

 .وطرل هنر نوعا یب رعت هلو هراحمنو هدم

 هلبارطضا و ساب لاحر نالوا نکع كما هب رددل

۳ 

A < N ی 
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 ِ اقا ب نوت نوت ادم کیدروکه هک نود

 ۱ @ یدتا

 هاب وا زادراق ks هک ل قود الوا 2

 ۱ نر ره لکد ریش لد یلرکف كنت دوخابو قحا

 ییهجردرب هدنعبط كراو و عیسو هروک هالاح یرکق

 ځد هءرازوسو نس یدعت راو هد کاکو ردق

 مکیدنیا هاکسح یناموفو قو ررض اما كسراوک
 < کوش لاح مکید روک تكسرالک ۱ هدلاح

 [باه مدیا هدررپ ۳ یجاچاغا ہیک نود »

 رب ردا موج هعرزوا رازف نمریکر رنک هوا را

 ایوک هه وا ریخ ریخ یدیا راپوف تماسیق هزت
 مدد هوراقو شعا قو ر هدنجا وا

 طف مدرون وا مدري ک هدی هد هطوار يمي هک مدقاب

 ۰ راما ییهرهچ یمیه قوب تراطش هدنسیر

 دن اسان لاحرب یکراو هزانج ایوک تالش هراوا
 زس وک راقلنابلقش اقر نوجا كهر و برطقجازا
 نامز رش یت-یثدآ مدآ « یحاق ر مدت سرا كم

 3 .< رديه یلاحیکنامزره كناسنا یمرول وا كاکز وز
1 
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 ردار هآ كدیاروهدا نوعا كعا تراطشو
 ره هک دتا هزاوم یسهبموع لاوحا كلام مرکف

 شا بالقنا یاام تعیبط شمتنچ ندنرفچ یلاح
 شم یک رزرکح حابم تادیس شمالاق .هنیمح قالغا

 اذ ندنکیدروک شفلکر کس كب مدآ كحهر و مالس

 دونم تنحوبشا هلنمج ینبدلوا شکدنحمو موهن

 ندنکجهیمهدیالمح هه روصتنج هدر هنرزوا -

 هدازا ندمال او نع هفاکد سنا ییملخ را4 اخراکو

 رولی هلوامزب مه هلیا ران و قا ندن کید ر وک فنص رپ
 ارا کنم رکع مثف وب هدانطخ وب هب ءا مدیا

 4 زاوم نوش الوا شعا قلخ هاخراک یدهآرعب

 - رس ره نوجا هبدیح تال.هرکب رب متادنرفآ تل

 یقیدالفا ناق كبلف كءا تمدخ هنجا نم كوچ

 ندنسدم یاواروب هک مس وک تراطشانروصهدناح

 یتح كم قایط ندنسسییک و كروكر دکتو مول
 و كوپ ردقه كمروک هدنلا ك شوخ رر ییناج

 ودق نون هد وا هک کج هد نعاما ودل

 نکا مدیا ردمن ردد ههجردر توا یمدع:دیا

1 1 
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 درد زروشووف قیعوضب رم دیک هز یدیاه ٠
 اکرام مدکلر مدلا ود 2 زووشل ۰ 8
: o رکصندکع دوا ادب هسدا یدر وه هللا یلصاح 

 هلاحیاکح ینآ هجر یخدیوقد قدالش اب هنمونوق .
 ۰.ید الشاب

 فدرعت کم دابا فدا-صت هتیصم رب ےڈادنرف ہآ»

 هدرا _ةص و قود مکیدننا ردقه یدمش زکا لوبق
 ٠ . مدلصا مدلصا هک دعا نظاما یدلک ندع ورب

 ریخ مداکود مدکود یدفیج افوف دوخاب و

  مروتیبیس»رلوسش هل وب نب هک كسرو مدن ريج
 .و هجراکفا یشر هچراکفا مکیدد تبیصم رخ

 - راکر کم مدسنفا یدتا ناشی یعراکوا اما یش

 هلرلنا رعم شعاقو تراطتو قوذ ید هدر هاح

 شعا یشر های نوت نوت تراطش یراکد رم وک
 : وا شعا را هاخ راک رلهنا تم لوب لا هدلام رکم

 یلروک هل تالغا ینیرلتفو هک نوت رلندیک هیار
 ۰ لوا بالام هراکسفا تمسو هحردواز اما شا

 ٠ شودنچو یعانوا بولوکدرح یماودو ندزمغبدم



 ییلاح دا یا و هل واك غش ود ن 3 بست قو

 بوداقا مود یدلیا تاش ندهنا ع ا

 « هت لاح و ایاب و های » مد ریک هب ورا ند هم 2

 ه6مدقاب یدزدلاق شاب با لا وک مدل ود
 شوخ رس هداب زْكی ہد ما لوا یتانچ ناق یرازوک
 مدل وا بهاذ هن تم و شا زص اندام و هنسلوآ

 لکد هدردف منیمضاما یدبا لکد هد قلا اقا و

 ےک هارو یس كەل كد سصضح ناما »

 ار ز لوا قاتروا هعدرد ےہ نا هی رف لودر

 - هديا لمح ید 99 روت هناق مرگف

 رب مدد 6 هوا رب = رد هب 1 مدالک | ییفددل وا

 نوزوآ ماشخاو كنسلکد مزال یماروا یدعسمش

 هب یدمشارب ز یراوكتقو هکم هاکد یب هب ید ازوا

 شوپ وب هتشياو یدتیچهشو رکف مکیدلپ|ماود ردق
 یدهلهراب هراب هراب یکرو کردن كشیقیچ
 هدا ه اکحهدنعاسجاقرب هدنعاسر هل وا یون نکا

ً 

 تھ دو هدا دلا ق وف ك هده روا دهید « رواه ۱

 العا كب د كر»ریو تیمهاهجهدای ز هنیفیک همد م
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 در E 4 مم 2 ف

erهر را ج ص ٤إ م ره بس كَ فرعی  

 . وه كعفد هله . مروروک لوس كب ینبراکذا

 *یدبا رحم كب قالخا نسح ریارب هلتهافس
 قید مز (هسیفازوا یزوص ترا هسیا هنره

 رعت هلال يصل وبها ییفددلوا مدارهد روط 4 ثاکد

 قید یدیا مةنلوب هدیداسهتعا اداب هديا في

 انوا بولوک هدلامو هدک غا ماود هدنهافم و كب

 هلنر اطشاماد تويعا نهد فرص هةیشر هقشبندق

 دساصت ماشحار هدلاح یعردلوا هدکمروک  تفو

 قفد هک مدا یدارفوا هنسهکسا نوو و

 لوک زکب تب اما شدروتوا هدن سدر توا
 زوک انداعشعا یرفوط هن روا كنور یرلشاق

 - وص شهلکیدیراکو شا احر یقحه ق یر

5 
Br: 

 ۳۳ تو

۳ 

EEE o “a : 2 0 اس رز 
O TE TENE 3 

 شلاق هدانا یقیقد" هدشملقب ابد ا وک ش٤ روم
. 3 ۳ 

 كمك بر وټه نسوک یمدنک هنشودنک هد ما لوام
 کی هد دن ودنک اواو هدندا



۴ ۷۰ 
 .هرون؟ هلو یبدهراو هعرزوا قئرا مردا احر

 تك-جهوسیب هغ ابرد یکافو هدومب ورد عج
 یدردلبفس ردمفس قرد ۰ وسهللاح و كوسا

 هنقح ريف ردراکهلیح رد ةا طاف قو ررن

 رتاج زساورح ردراد غ ردشاخ رکیدزوک
 زکلاب علافعو متهاسفس منپ مالک لصاس هعد
 مررمط ردق هرذ هرب غ بولوا دام همش یدئک

 شمراو نانا هدلاعو هدرب هداید مابه زفگوط
 ر وید

 یهعهدن قترا هنرزوا یمدرقلوش كنهراب
 ها ور ۳ قىد رل ود هیلیاح رلصا هل مد

 هنازا كدا ردق هماشخاصاح مدرداص

 کت تعدم » نکیا ردنک و یدک یدعیچ نیش

 تل هکیرکفا و مدرو تامل هصلیح - نوکوب

 مردها احر كسردیا وغم یقترا هده سدا مدشا

 مرو كب سن هل زا یک اب یکسا ةلرا تط کی

 « مرشا وزرا یک بح ماود هدمةح نوا مکیدوس

 رزوس ثلح هل هدا نیت ییهودنک یسدن ود



۴ ۷ 
 1 ۱ یراردنک یراغاط قجافوا اب وک هسیارام ۹ زىکج هل
 مه نب ربا مهلوا لوف هرو هدا ن راشازب

 هصبق یشیا هدررد مهنسیا یني رظن نسح كنهسک
 هو وذ میدلوب هدلو و 2 ما هلک یدمش مردسک

 سکر د هدلام رد-اکد نک یعالکااکص اود

 ا ا قوخ ی حا رولا لا تدیش
 ارز ردراو هدممح هکمردا نظو مرو يلي

 هلب یغنلنوغروط یتحوینواسف و مع نب هک كسرواپ
 هللا هک اع ییسهیموع لاوحا كلام مرکف ےب موس
 مرو وخ ندشدنح مروس نوش الا ۰ موهم E ذ

 یک ص وصح هراه اح راک مکیدلیا ماود مب هسا وډ

 كرايراقرامنګ وبار ز ردهلب وا هدهتوا ردیشرب

 هدن روصحیزتشم ردنرابع ندد بنج یراهنایرس

 مو نوکوا یرایدنک یتح وب هدیرل-ت روبج
 هدنراطبش نوحما كمردناک | یزنشم هلب هساوا

 هطبغ یلاح كرلنو یلصاح راردا سن رج هفغل وب

 ؛ردلاحر كج هل دنا دسحلکد

 هدیه ےشعا رابتخا یلاحوش نب ییب هبیسوب هنشیا
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 یر و تیمشا ةبطاقو اعطق اکو ی كي ا

  7 3لاع كاب هبازْو ی رظن نح كقلخب هدتکلع مر

 هنازف ید رظن نسح تلخ هلا 4 ردلاحمردنا

 یهلا كراکفا ولعو كنامولعمو تیارد كسرولب
 هک ندنرالآ زاردا دن اکسس یمهلج «دلاح وا
 درادردقا باب راهدز رازافو هدوص ییغاقرب یی

 ضرع هنالک هنکوا ره توا رولب ےک یی ردق
 رف اید ابحر اک هکلب دتا: ردا تیدوبع

 قجاناصدازم حارخهلی وایعدنک نب نکل:رونلو"
 مروت-سیاقلوا بحاص هع رخ مرویلو ذی

 اطخ لدا ردراروس ید هدنلاح كفدل وا رح تن

 تیرح لومحزو:هردهن تی رح هدز ار زك سرا

 دموجراکذا هرانالوا هدنموهبحاضت هنسهیصحخ#

 راکوی اهناو ردییشاب كد دوخایو شام
 یایلواكنلود هدناحیکیدعث زرداکدهدرکفو ییفا
 عضاوتم اهد كزا ابهد ندراکچوک یروسا

 نکل ,رویلیتیص یزاناجخد هن ری یعت (مرکهدنب)
 هشروک مزب شاک د زعدح مزب یقاوا مزب مههلرلنو



 و ۰ ۵ ۵
 ۳ مر لوي 1 نوا یدنک ی ابق فا

 ردف هماشخا دلا میدلا ارل شد ر i ds زس

 هداب زاهد ۰ مثعا قج هنازف هداب زاهد مدسشلاح

 هل رب یوزراره هلختراو یکیدعن مابه هدب ولازق
 هبهراب نوا یش هاد كنا بلادراس ۰ مءدمرونک "

 -راص هشورف نوا یتسهنادم هسبارواوا نیکنزمرویلا
 قداوام کج هندن کلهراب نوا هنیاب کدیتجالو هبلاد

 قرا را نوسقاهلل تهرود كسروا وا ی > اص

 یحاصقراب وا هلدایراف ی 2: مروا وا ی

 ردیک یرات ناب یو ك٤د 4 قراپ وا لوا

 مدنک عددیآ نون لصف و هلیاه یم راق هدامزوب
 هنج داوا هد ت همش ي وک و ی ر و هدب و لي

 نوتنوترکفوب ۰مءهدیا نونع یمقرهلوا یضار

درقل رب یتساسسا كهرکفاکم تحدع ردشوپ
 هلی ی

 حجاودزا دقع هليا هدحافر هکلب ن یمعهدیا ناب

 یوم ندا دنک زک بلای یتفع طقف ۰ مروا هدا

 ۱ یدو ما ا هع هللا یراقر ناسلو

 . . روئازف ینب رظن نسح كل یکدالک | ی٤ راکفا
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 راوسراو ۰روپهدیاتکرح هدلوډ ریکج هبا لوق
 .هروک هدیافهن مهسایک هلو یکیدید رانو نات وسد
 ,هدکمروک تربضم هن نوا مکیدتک اذ کج :

 2.2 لک دید تنود كسر وډ تسود تح دم یا

 شپ فد رحیدلاف هدن ر لبا کک تھا یعسازک )اب ید عش

 یکدتا ادف یشادنرف نوا ثاربسم شو رغ نوا ,

 یش نالید تعود رول هديا !دفهن هناس ود هدلاح

 کک ر یس ردا دف ناچ دینا هد روق وا
 و ایام هید « راروییخا هک اب وش كراتسود #
 توا ۰ شعا قو هک هد ندن هدل وب مکیدنیک

 لديك ره یلاهننلا یعهکب یاد هکنوچ ردقو

 عبط وصرخ ندنسوهلابفا فی رح ۰ ردلکد یراک"

 تال ممر یک مپ هکر ولیبهران روف ییساش لصت ندنسالب
 تالس» هک لسهوش ید ۰ن وسلب هدرا واس 2اا

 تكلسم طقف لوک راو كسرلوک هد بدید تمالس

 هلابفا یالعا ح وا نت سو ردو هنیتمالس `

 ارو روضح مکحهروک هدیافهن ندلابفاوب ماقرچ

 ردقوپ یتحارو رونعح كليه رپ چه هکوبلاح یت



۶ ۲۰ 4 
 هاربلشبیمرکبیرهش ماج كسی روب روک ین هسکرپ
 یقاخالهسلا هنشاب یکلقع ٠ر وب هریک هرابهنملا بی رق

 تكسروازف هدا ز اهد لهسشلاح ردق هماشحا يک

 زا هارکتساندنس یقاخكسرولوا یحاص قراب وا

 ساپ و كسروازف یمجوت و رظن نسح كسک ره
 نوزوآ نی وید « مع ثاسرویلو قوذ هن هدرارب
 ۰مدناشهردشل رارف یه وق وا هبطحر هیدازوا

 و, هوزوسره تحدم » ۰ یدبسک هدي: راب یزو
 لوا لا یدنازوا لزوم طف مدالرمضاح باوج

 هدصوص ق-حازا مجادونوا یش خاد ر صاح

 هژوس یا هجور و ۰ یدید « هلکد یع رلباوج

 : یدااشاب

 شعا هدنعجا مرادهود نوت هلاحوب هک دید الوا »

 ° ردو مراتسودوا مراروص اکم نب یدعش
 ۱ يطس نت زکسلاب یو 4 یدهرد مووجآ کس دک

 مسودشعیا قوب مرلتمود هکرویلوا كعد ۰ مدتشیا

 دا

 . وشقزابهکراربد قلخ توا ۰ شعاراو كم هنادرب

 ۰ هلرادنا ود هدلاح یغیدلوا هاو د یمیدنک هفجوچ



 موش هدارون ییعایعط یاشوف نوکو ی موز

 OS رای وخ اکس ن اما كسزموس كع ن
 نبرد مدید « مردیا كرادن نالف یمه طزو قاب 3
 مدید « مرولو هدیتوا » یدید « مر سیا هدقار 9

 مدا ممد روق یهرفس بودیا ككرادن ید راک دنسیا و
 یدنک تا ترشد و شيع لزوک لزوک هلب 7

 یداقغالک | اهدو یفیداواالعا ندنشیمت هارلیدر

 هرکبص ن ر مادط لا جاقر قدروط وا هەر هس یلصاح

 تو مآ مدآ » یدر و الشاب یدک هنیهزوس 3

 اعفاو یراق قود ڭنەرەموش هدارو" یدوت

 شعثل [یمزوک نکل هدرانرآهدرر ولازاب وخوش

 واصو هل.سیط وق یراب وخ هدموشراق ما شلواه ا

 الثههدمهر ورک مک م ەسیانمروک هلیسیجوفییایلاد ب
 وراپ وخ و ازاک فک هم هلهسروتک بار وش یرلا و
 «ردو مود لصا هتشا یلاوا ش شل ر هناکد یهو

 هان لر دیا دا ا هنوز ر قوهدن» یدیذ

 .ود نون لک دن زکداپ هکلاعوش كنس مشادنوف
 هقشا ندنس هدساو تکدنسک و .ردددنعچآ لات ۰



 4 رر ہے دلواو تدحرب یعاب یزوسو

 ِ سوم وچنس» یدر وواوک کی مکیهدلاح مکیدلپ

 ردفو بودک هبهناخراک نب كد قجآ ۵س وف

 هیوا ملا هسیازاوا جهءرکص ندکدرب و هراپ
 ۳  هگكنهراب مد هدبودیک هراز تاکیدتسیا كم د 2

 وب مهکچ ی بزا كن راق هدمش عهرب و نغوچ
 رددهشح اف یتیدو هل اخ راک یمیه ك رانا یبا مهکوم

 لوان شما هها زان اهد *ارکدتسلا كعد كنساما

 ی ۰ .مدیاردا لجأت مدا وا كح هل هکج زان رده

 مز مه هلبا یراقرب تسبسم هلاهجوب و لیذر یا

 هلا راب راق هاب و قوذ هدلام مدنفا ۰ مزتسنا یقلوا

 اب هلب وا توا رازاب ردن ایح ردهن قغانوا راثیچ
 یرولوا قرد هدر یتیدنلو ا بدا مزالهب ایوب

 ر وا وا سلحار "یک دوس هک ندو ناسا

 ۰ یادید هزرداز ی ےک ون ب بلق و ره مفج وچ دمت

ِ 0 

 ی

۹ ۳ 

 ٠ شلکهوا مر نیا( بص نوک هعجر كعد ندنو

 نوع یدنسیا تون" بوق یو قلعو + ۰" یدیآ

دیک هتسهاکسا
 0 یکجه

 »مدسلوا منام
 بوق
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 .وخۍرلر اس ن کا ا كيج هنا

 هما ھا دج رد ون ما ران ۱ ۳ یروعا یاهدرا و

 یا هسیده اکب ۰ مدید « كسیمرو روک ییب راک
 تا رس راب یفیدا وا a اهص و قود نس مدسفا 1

 کا نوع ۰ لثلکا هل و ناسا هداد ىل ەولوا

 هقارترد ۰ اهدیک یمهنسون زاغرانفهب وقار یس
 تن وس راه ۰ عدا ید متلا ماظن رب هدینا یکجا

 ردا بیعت تكینالف ۰ م هلاق ب ولوا رت ییهنفطا

 یجهدندعغن |یقحهرعن 71 نامژ ید شوج ا ود

 صوصخ اب م هریک هنلایقریصت ر هل ۳1۳ مهلت مو ره

 ۰ یدید « الا نوناص هلامهراب یالب و
 اهل و یس ود تبدد ٭ زکام راط نی راقیا

 مد مدشلاح زکیهعد یدعش اج هد رابروف ندته

 هدر واح یدهعفد و تج e مدسا رع وا قوج ك

 دیلایم وم ۰ یدیا شمالاق ترابع نو زکااب ید

 یکفار یدیاه ماج » ن هرکص ندکدرون یزوس

 هلولیقباچ ليذر كا وش نکل جا هدنس هلکما نول هن
 و ن مدیا شید « نانوا.ندسکک ءار یراکدنیک

r ۴ 

2 
 تا

 2 2۰ سرت هل



 ۰ ی رالصت راز ا ندن ضا ۱ كەد

 روداوک نوعا هر ولا رد ههةهڌر یل روا قترا

 یدیار واک لاح رپ زمغیص هفی رعیناجرد ۰ زابدسوک
 تعفدهدوا راویشرب كح هل وش ود هدار ود یدمش

 هد دیش ر هلل و هدا اح غا ے روف ندنس راب نیعصاپ

 موام هلی الاهد یلاح كم + روصت ونک 1 ردو

 ماودهرب هاخ زک ق دمدنفا رد اتان نالن همه وا

 اح نسح هدنسا را را هل واندمگیدی دیدی روپ هديا

  وهتسلوا لفکتع ) نالوا لکتم یی هلحم نوت هن رلل
  روهدیا ماودهرار ( یدیا رولکمزال یرل.اعا لوبف
 راد كاا ناه كنولف وات لنهطاخ نوساسرلک |

 یرالحت سام هرات ونابناه ی دال رلفرط زا و یرار

 3 ۰ ىدا رد ماود هولارو ماب هنشیا یهو
 مدار هم كب قید هبسنا هل وا هک كح هد اما

 -راق هوزو یدنک یو ن ىح اب هل وا ۰ یدیا
 رو به ردم بناک نس مشادن رفآ » مداد ومس و2

 اع ید ردا ك جود سه یس كدر
 1 لآ هنشاب یکلقم قو ییمانعم تاتهافس هر دوب
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 هجرد و ندجرو اعفاو + يدبا ندنیابما نت

 سما« همدآ رھ هکنوج ۰ مردا نیس هد ن یترف

 2 رڌلکد 1

 هدنس هکسا نوع هح هل و نه یسودنک هتشدا ۱

 ید یی رار 4.اعط و ندکدتا یماعط قلشوق ۱

 هناخ راک یغنق هنلتع ترا راقلاق هرکص ندندردلوط
 .ودنکید رلهاح راک ۰ یدار رک هباروا هسلاروگ

 ه هناح راکر كیتیفد ندنرافدل وا شع اط هلی الی یس ۳

 هلج ردق ههګ راو هی هاخراک نامز یکیدرک

 هب هجردر یهلوا نون یجدالراب شم یتحوكماح

 نا تا ییلاح كم: نکل ۰ ردآرغتسا یاحردق ۰

 هدای زیتراه» هدیتسومو لزوک یسارب ز ۰رازعا
 یدنک و هدر هد یس فمش ے2 ندوب اب دد

 ندننیدلوا مدار حام شوخ كب و فح اتا

 دسیاروشیلیازف جاق هنوزوک نمریکرریکه ورا
 مظتنو راج ر ويد ددم رالد وط هنشاب یسهلج

 یرلندشدا ۰ رر دنا تال و رد هد هراز هلا لوصارپ

 هدنمص ورصد سود یز | رازف ۰ یدیاردیا نا ناریح ۱

 و .لکوک

 رر و
J" 
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 ار ینالوک ام وہشا نالوا یہلا جات نوکره
 3  كنفار ژود رک و ۱ 4 رکو ۰ ردا اراد

 ۰ یدارول و هدار وا ید ور العا كارو

 ۱ :دکرکهاروا بیلا موادم 4 هناش*رب یسودنک

 ندکدزوس رد و هب اشا ندشاب ی وشراح هرکرب

 کد یف E عطا" یکزدبسیا تلساح نوک وا هردص

 ۱ قرا یلوشراح طو ر ربک هباروا فسا روا و هدن

 زکی روب یدنفا كب ندنرفدلوا شعاط ییسودنک

 یدک الو وموتسوا قرهلوا هداعلاقوف نوک و
 كن ه_معطا نالوا هدي راد اکد رابه رح ود راو

 ۰ یدیا رارر ب ورپڅ ردف ههګ راو هنعاونا
 ۳ لک ید هک اهیمروط ورک ندراطحا یساروش

 هجولماب كنسودنک زکااب یترهم وبا هجوشراچ
 هیس هر, وكلا یوم بوی تآشنندن سا وا یرتّشم

 1 . هراب نیشیاءاد ییش یفجهلا هلرهبعا شب ر وشیلا

 تالبااهد هدنفر دراشاب هکمحا قار قحو یم)اولا

 واسو یسامجلا هجل دمرب و یتسهراپ ها حدق
9 

 1 . كنرهش یا لوب هرزوا لاونمو ید یراحدق
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 هاریلررب یعهطواره هل.ددح قلوب هد هطلخ ید

 رو یکرلکی هلا تادراووش هتشبا ككرءرب وهیاربک

 ۰ یدیا ردیک
 رلکب هکذوج ۰ كدتنا اطخ هدالدد رو ییکراکب ۱

 ۵شب كب ققد مز ۰ رازمنع هل و اشاح مث اشاح

 جافیمودنک هکهلب وش ۰ یدبا روک هلروصرب
 بوتوط كجةلاخ ر یلهظوا يا زکلاب هدنرا وح

 دا یتفلک اکح هداروا ردق هرا ملا فصن زدنوک
 یسودنک د راناسنایهردزاب هرامولاع رع و

 هحشدا لولح رامنلا فصن ما ۰ رولو هدعجاروا

 هلکسا نو-لات نوعا ك٤ا یماعط یلشوف راقلاق
 توا كج هلند رده تمح هدنو اما ربا هنس

 هورس هکع یاعص لپ وا كب قبقد هکوش یتکح
 رصزکلای ییماتعط تویلوا ندقاط راکسوه هئالف

 قیلابول زوط عونراس زوریچ راب وخ ادراک هبلاد
 ورحوتسوا یماواط ییلاب نالوا رومش» هلربهناذم»

 دلیارنصح هرا- يش یبک یمامرواق یان یدترازف
 ندنفددالش ابهدعلس وو اهد هار ۵ ضیصخم) وندنک
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 هکیدبا اک رب رهام رد-ف لوا هبلا موم ایا

 نوا رهمرپ یکیدلیا كح نی زسکع" یتفثرازاپ
 یدبا رونانوا هکعا هده یغاشا نداریل رب ناسنا
 بول واهداعلاقّوف كب یتراهم هدیسومو ىس هله

 یقیدس اوا مضاح كکی قید رلناباط یسودنک

 ۰ رثیدبا نم هناک | هدانعج رپ

 یک یکیدتسیا یکعا ماود هت : رومآمرپ هلا یوم

 ندنکیدروک عنام هنهاهدو قوذو هنرشءو شيع ۱

 هلا رشاعهدح وغاوط هنسودنک تاوذ كجوب شعب

 هدا لوبق هدهسیا رايد ایا فیاکت تب روما اقرب
 ؟ یدنا روا هليا ه یسودنک العا كب ۰ یدم

 -ودنک و ردنا كح رېم چوا لټاال د هتد توا

 دلوا تراه هد هدکعا هک اع ییاوعد ر كنس

 اوعد د كنهراس و را كج وب ضمب ندنغب

 یراکج دیا مددن 4 هیذع تمعوکح هدننیص هک او

 هر وص و هتشيارازابیرلیش یک ونسن ورپ ولاحص رع
 ندنردپ هلضف ندنو زعازف یعاشا نداری نوا هدا

 ینهناخرپ رکراک مراب یلهطوا یکیانوا نالوا شلاق



 و
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 هنلا وح! یراق در هع | صوس هنشدن وروکر ابةزکااي 1

 میت و٥ 20 رد بوروک مزال ید یکاجهدیا برق

 هدهاشم ید ىلا وح | یداقد و هنیاعء لتفقد رظن یاد

 هتشنا ۰ یدیشم و هدکعد ماش کا ههلارشا

 ۰ ید ترابع ندنو قد یرهش

 .هلوامروبعا نایهرد یمهصوصح راکفانب هدیاب وب

 هح هدشد ید ےب هدنص وصح تالرعاسش هکرولب

 ۔ررغ كنه اک وش هدارو ۰ نوساوا مرکقرب

 رب وصت یب راکسفا تمودفرم زکسای تنس یعا
 اعاد ترا ) كموئم هکراو ردقوش ۰ مروبهدیا
 یعما یراب قجهمهلوا كەد هموف رم ك ەوق ر
 تاکب قیفد ( مالسلاو كب ییفد مهر و یهلب وس
 ار زا ۰ ىدا لک د زسهرم نوت نو--.یرکفو
 هظاف) | نمد 2 هدنسهعفا و تاررح هلیسا وعد تب رعاش

 یی هلسمزک اب ینو كردم اكلاسما یت یکجهدیا قرص

 هلنذلكب ریش یغیدزاب ندنکیدلپالذب هغمردنلحور
 اشو یشانک كنسودنک یدهش ۰ یدنآ رو وفوا

 « اقای ٠ ٠ ةنفرط تلاد سا هلي وا ابقدالک ای رعآ



 م

 و ناشک دج
 E ك هتها-فس و قود هردو شاع اب وب یفدایصت

 ۴ :میلو تسود لا ولت لدر نالوا کیبم هدانز
 ِ اضتقاقهروص یملداوااتس ود لصاوهدءرب را

 ۲ دد جرا ددم يصمت كتزوصو ارز ۰ زا
 ٣ تموفم هسا ندلیصفت یزمهفراتعم تروص

 1 . ردتفا وماهد دذا فد رعت لاح یدنک

 ۱ رود بتاک نکا رعاش ہد ےہ بناک مه الوا مدآو

 هلی یلپمفالو باسنج ةر كلف ةبتع » مسی
 ۲ :اش,نمابلشالکا نوا ندرناید* قارا لوف
 < ودر رع نت العفنیسم > ید نانز کود ره

 لدالسا رطاخرد یهاواندرلناب زاهداناا یسوع وا

  .ژاب ودههزاب هلیاق یبییدر#ل ناخ ندنزغا تاذ و
 ٠  یباتکهتشبا ۰ ردنقم همغالکا هنبطاع ییش ید
 ِ یسیدنک دوهاک هنص وصخ تلرعاشترابع ندن وش

 1 رعا وب D و شع اص هرکف ر ۰ د نوم نود

 st تنابشا ید رظنود » ردکءد رودس باص كءد
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  7رد یعسط و ی رورمه یا وا راز هدنساد وه

 یفجهنازفمانلوم هسیارواو تصرفرب زا لوطق
 کج هديا لوف هنسردنک ید یراهدازل,صا نم ربات ۳1

 ماطر ويد « رزنسوک هن علاط ماقاي ۰ مردنادیمآ

 ۰ یداروالو ید هدرا ة ظالم

 هری وتحاږسر, ردق هنسهرب زعباپ وقلرلن وب مالک ةت
 ایس وبشا ۰ شعادیقم هدنردف رفد كنس هلچ-یرلع

 هکرامهرکص ندکدنا تدوع هن راذطو ارج الاب تح

 یران وکو د داتعهر و رلیدیق یتحاک: كاوهلبا تیر

 هنهچ رد قسالناچ ندردمحابفر بونآوا ارج
 اصو شوغاكن رکیدخی یی راودنکرلذو رانو ساک
 ۰ راد دل وا دآیعر ار هر وکه دنا

 اا

1 
۴ 
۱ 
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 - .اپقهنب لزپدكنماباب قراشوفبورب و هلال تی رهک

 هلو ویغیدلوا شل واطبهاتاذ لواراب ودتنوق رایت

 هلتمج یکیدسلک تءادن ید ندرازوس یکیدلب وس
 قراربدلاق بوت وطندنل نام زیعیدنامق هب راز د لوب

 نب عامرمف تسردبا وفع »و ۰ یدب وا ندنرازوک
 یدسعت ۰ مدربجاق زوصرب ندمزغا هدنسا را تدم

 یحد لو یدتا ید راراذتعاود « مدلوا نایب

 یاد وش كن رد ناق هدهسیدا قاب زونه ییدح

 تدناسناوتکازت راغهیکعهدانع یمددنکه ن رزوا

 هدشاو » توافق هن رازد رارکت ندن کید روک

 زا هدن یرا ذتعاره مزکه دنب یللتحابف هداب ز ند هلچس

 ۰ یدنلو هد هلاقمرب لزوک ود « م للعا

 ودتنوف نکل ۰ یدلوا رصم کو لاح یان هد هما

 یدلوایضار لدوناحزا هغلرازاب واح لواراب
 یل-عوا ناور هداعلا ید لوب هوا یسدنک

 1 هلا یم و هک ید الک | یدمش نکل ؛یدیارولس ناو جم

 هن »د ۰ شعا نامرهق لوس ر لکد ناوجعبیدامر

 لک کر دهد هسنوپ رون الغابهد ها چای و لکوک میر



 بصغ نامر مقر یم زف لهسنارویارا راخفا ر 1
 قجهلوا ابا ها دناخرب هکنامرهمق هل وایدلا ندلا كن

 یدرق هللا ی یرافدل وا رف هلا ول ەدازابصا "

 باعتسالاب یکیدوس نکیاراو یشهرای ندنرب زکس
 هدد یدنک د یدنالناق هتحابتر قلا ق یا
 ةشلالقتسا دبیدنک یتلابقتما یتلاح بولوا نازوس
 یرلغاط هو ,وسیدنک هدر وزفر شعا ماست
 هدد-طوا ر تدم یا صف یباو ینیدشا یرهبت
 1 یک شا .ییشادرف 1 وک هدلاح یمددعلاق بتوان

 هنج راخ كيدا هرباد ةبطاقواهطق تونلوت هدهلءاعم
 4 ردناکد راف ناناش نوت كرد ا
 نابانش مزق توا «بوالرف نه » . یمەدلاو

 هتم ؤاقم كنا قتراهدلاحیکیدب والا ۍدنک ااف زکپ وا تا کاپ زکیدهلوپییلرپ و »دانا

 ىلا نامرم نايم هکوک هر و ۰" ء.زلاق لا ۹

 EE [صصک كیدآر, ہرکص ندکدپ ؤا

8 

3 

1 

4 ۱ 
 و 0

 0  هایرلق لا
 رم لوپن تراذار ید هلیج و ازوک و < هه 3



e 
 E مرویلب و وس ج یوو ردقجوچرب یکجهلب
 تنداماد هادا مندنسل واهدا زایصا هلداماد هد كنس

 لو هسا یم هن بح لیاصخ او یانحولع

 ندنلاح هبنصان ینیدلوا ععاح هد يسهل كران وډ

 لکدەدازا رضا هک س توب هب د اما رو هلمشرلک |

 لود م دو روک نب طقف لکد ak هلا دناخرد

 یدنکو ردهال هلغاوارد هنادناخ یلاعرب یسیدنک
 نادناح هده روب هلکه ناص لادا صا یدالوا

 اباد ىس هلج ر رداکد ا ندک وک راش زدند

 ER ےک لیک شتر اه 3 سد ناي وا هدا رضا

 2 توا 6 كره دنا E ژارد ِ 4 ی« د> و5 ۱

 درو 3 هلیلاح یک جش و ۳ 5 راو لق

 مزاح هلز و هب ةا م 4هس |

 ایا نا رب کاش اق راغل[ یی زا
 هارد کد را ما رادم كوا

 مهتا هج وف هوا ۱ ن رح ۱ ت رەکرام

 مداهملوا كجا لود یل رع ر نیکسم و هرا +

 - هچرک ۱ مدیا ردا لوب ییلغوا تالبولبهد تنوق
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 بوح ند غلام رمق کی دم ری مشد یجب

 ۰ علوا
 شم ريث ی چ كن :دازا يص! نالوا ی ق رامدقم » | یماپاب

 رولب یتفکوا ندنهیدلوا شاو تریش ی.هلوآ

 غیاب نوجا تب ر هکرام اضحم ینو هدهسیدا

 توا « هجا وا عاط»یحد اکو یدو یدیا زت
 هلدحو قخ, ه یزف نکل مدالک ۱ یدارم کر
 ۰ كد ربحاق

 هب ولناق یلد رب ییسیدنک زفرب توا | تب رهکرام
 یک, یکردنتسسیا یزف یلناق لدوا هسدا ردنا ماست

 )م هدنرظن تبناسناو تعیبط نوناق قح هبهرادآ

 ۰ یدربحاق ادانتسا هقحو هتشا ندنهدل وآ

 هنسودنک قحا اوعد لصف » | یسەدلاو

 تنوقەل ویسوم < هنسهجوف كرەروك یغیدلاق

 یکتدح قحزا هددسنا ہداب ز كب كندح كنس

 طعف هلکد یب هلفابصنا ع“ هدزارب هدتیافیقح

 راروص اکب هچرکا تیاتفدهمیدید فاصنا عم
 - هشیا باد طب ر راسن اندام لوپ ويس وم كه سيا



gu 
 روی وس قرهلوا یدج ه-چرک | قوب ۰ زکیدیا
 ا٠ اخ ۰ زکسیلا 4 وریک یزکزوم لاحرد زک هسا
 هنازجام رار هلسعامرو تمرح لاک نالوا هزک ادن

 یزکز ومو یزس دوخاب و رک ود یماق هدعجار وشاب
 .هلج ینرورض یرتف ن ۰ مردیاروبح هغاا و رک

 ردلکدسومان رباغم رلنوپ هکنوچ ۰ مردبا لوبف ییس
 یدیاه ۰ یهدنا لوبف لکد نکع یامان دنن نکل

 . وا شمام رجاق تب رهکرام یئب هک هديا ضرف

 .هرک رب هنسدنک ۰ علوا شەرحاق ییا ن هدنوسل

 ودنکیهدلوب بی رفهبآ یت یکیا | زکه نیا لاروص

 هدتک رحهب بداو راتو قالخ لکد تفع راقم هنس

 یزکغاهلاه ورک ری رو ادامیزوسو ۰مدنلوب

 ۰ مردنا اجرو بلط ًابعطق
 اوعد ینانامرهف اندام ند واناقیلد یاو | یماباب

 0 ِ ۰ تكسرو هلب هنلو هدەدنس

 هداوعدو هدنصوصخ یسوءان هاقو | لو

 0 هدنتسوراق نهشدزجامرب ؛رد-اکد بع یقه ۳
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 هسوما ار ز دعا لاا کزوس | تب رتکرام

 كس هب هجوف مکیدتیا باتا مب ۰ ترونفوط _

 ید یب مشموا نعهلوا یأشوا لغوا تب ولب

 یکی البربکتم قاقروق زسنیلبات قا قبلا ی

شری زوق هل هدشغاوب ندناکداز فی رح هادم "
 

 ضرع لوپ - ردیموب للوصح كنا تاکیدید سدقم
 یراکفا تماقتسا ییانج ولع یراقو ا

 ییدلوا قج وج نام رووا د سر هدر یبطتلاسب

 * كروي روک ريتخ یماوصا

 لاها رب بار هکرلفداص وب توا[ یاب

 شم بلوا یغلماندب قمر چا نیننبهاخ یز تفع

 زکو ھم هدزکزوس تنوتهل ویسوم
 چ هسیدلوا
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 ٠ لو ردو هننهج هنوا كنابیدا هلو و كد يه

 ۱ ۰ هلبلوا روغ ندم هرایتخا میز تیک

 0 3 روت ترا | تب رهکرام | تپ رهکرام [ یمایاپ
 یاذونس یک-شاک» نب یدعت هقلیوس ینب یرلقس
 ردیا فعات زا اهد دیا هعلوا هککجهدا رایتخا

 ار a ا رک مهسربد « مدیا

 . راوزع وص كجج هما زمکسک | كجهب ىد هداق
 ۰۰۰۰۰۰۰ رانا هتشیا شفا

 كسردیا وفع ادام مفجایاب ری [ تي رهکرام

 یبمغلقلوا شەو« ۷ مدرون؟ لذه کس ی

 راو ٌهلاطخ وب كب هسا هلی وا 7 رویلک لذ کس

 -وچ رداکب هسیا راو ردقوپ لذ ج اکس هدنوب
 زکلاب ردف هدتهاس لوص كمرع ید قد تانج هکن

 كنو جوق ر ۰ یدعاراب نوحا واو كاس

 ندای رورض مق اخ متاقلوا ید ی راک

 ٠ ۰ ردباکد

 اب مدو همراو ه4 وف اکس هد توا اا

 ۰ قوپ قمروص یعیآر مدرک طق



6۰ 
 نوسا وا هسیار ولو! ها یک نالوا كج هديا تک رح

 هکیدیا راشمرید_شلرارف یکفک هنسهرب زج اب وق

 تیببس هفدا-صت ررح لاونر هدنحا یکوا علاط

 ۰ یدر و
 تفداصتنالوبع و قومدک مه تالیصفن وش هنا

 هدامداو دانع هل تاواراب ود تنوق هدهشو ییتفک

 هدف رب یلشاب یکیا یداربا هلفلوا نیم یغیدنلو
 لاح حت ا45 یدو ۰ مردبا نظ یدلوا بحوع

 ندکدادیا یطاعت اهد هاک یکیار هدننب قلحخ هرفس

 ندکدنروک ېک شاک تنوکس هدقد_ وا هررکفو

 هج ور, هفعرلعاب هزوس تی رهکرام ندنرلجما ءرکص
 ۰ یدلوا ساک یآآ

 بطفناسا لکد هیایما هداندوش [ تي رهکرام

 ۔وکح و ج هيم هل روق ندلا-.ظد هسحاق هب ونج

 رلهسنی اتم ردف 4 هرشن قراممو میععت یتیئدمرلن»

 تب رهکرامزاباب آ اب لزوسک «رلتجهبیمهلوا قفوم

 ییدیما یتراندن نوصنهد ور و ییدشعا تافو
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 هرلهنط روف هصاند هوحات رش هدهار یانارد# 4 ره

 هد دسیا ىدا بیغلو هجا یراهدیفس بویارغوآ
 ندلوت ها هکرف مونا لوک داخو نددرف
 هجوارکید ندجوار ییامایسا هلفاشءو نح عاوبا

 نواشب .ندنراهرا-.ع؛ تب رهکرامو لود ندیا عطف
 ری دلم هلوالصاو همش داق ملقد نوک ۰

 لکا نالفریارب هليا لوصو هناعل سهداق ران ود

 بواک هیاروا واناق یلدرب هليا زف و هدساابق و

 ران وکوا هدهسیدیارنیدلبا یتیقح هلیسهدایز ینکیداک

 رب هیاشيحا مدقم نوک شب نواو یتکیدلک مدآ هلی وب
 یلوا یک هلبا هیقفوآ دیاشنالنکید تک هم
 تفس ناقلاق ندناول سةيداقو هلا ربخ یلاةحا

 هدکقک هنسهرپ زج اب وف یسهفاک هکلب و ییلغا كرا
 رد )كلوب هل, زهکرام هند با یتیم ید نیم زاقدل وا

 یر رب ندن رله دنل ود هدنهزغ چک رب روت یا اط

 هدیدح یا اطرد ندسهداق ن وسا وا هکول ۲ يقود

 ینبراقج هلو شهاب وق لاح مہم ( بوی هلیذیک
 ید رلنا هرک_ص دهه رد سرفتلاب هک لک یدنک



E 
 ب روال یلعع كنه را راک al ۵ . دژوا زوم < قوجر ٠ u ا

 حو یدر و د « هانی ما » رامتخا ۱
 ندزعا ید ید راکچهش یک يدنا زرت ۳ ۱

 ۰ ری
 .ابء!هجوق نوجا كس هدک هنابل سفدات اعقاو

 هدهسلا یدتسنا تكمامهدا داتعا هنسهدافاوب دلار وب

 هد رانا واش ید هدرلنف و یکیدمس ی>و رنامزوا 3
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 هاش هارهبونلوب ردا كب نیا رذیک هباقن ما

 تد رو, کیا تاما هب وژزوس زو وا هلته

 ردە اا افا ردبا ا هکمشود هن

 یراق هعلوا شک اتحاس هدر هنر وص ود تاو

 ندهرفاتالود هليا تب رهکرام طو تور ورارفهحوق

 هاردیا میجرت کک ندزکد وانو یاش هن ریفک

 و رلیدنا هنسهلکما نابن رب كنهسنارف دص رغوط
رب ردیک هه داقنداروآ

 ه رثیدت هنسا ک لویایسا

 5۳ لک 9:

۱ ۶ ER چر 0 3 ۳۹ 
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 یهیدل وا هدهرب كنتس ودنک ر وا مادامو عید وا

  lheىنکج هم هیلی وسو یکیداغوس هدهسلا رو هلب

 «ردنک ندنشاب لع كاواراب ودتنوف ررر وربخ
 نالوا هللا لود كس رهکرامو یینایلوا كەلد سم

 هدیک هب هرب هذ هسا رالکا ییهیدحاق هلا لود لزف و

 ناھ ندنکیدمهدیا حارسا یهیدل وا حک نراس

 «رزفاج یز, وا مادام

 تروص ر یکمامر ورځه هسک ندنیفیک هچرکازب ول
 رادع اذ تنو هد هست دی | شەر دا رارف هد هعطق

 ثكنءروک ینوزوب بولوا مدا رب راکتسو ز راوخو

 تره هدب ولک هنا زر ول ندنکجهرپ روا یراکوت
 و یدلاتبوریشاش ندنفوخ هه روک یس هاب وصخ

 من طق مرولپ یکیدتکریارب هاو و »,تنوق
 رولب قاط: نسی وب مدد ر هزونههدنکید که فرط -

 لاحرد ك هسیا تسیا یتمرانروف ندحان یکشاب كس
 وب متا لوبفیلذرب هلل وب نب ارب ز تاسررپ و رخ
 مردبآ نفره یتردف 4.فاک كمان لواراب هدلوت
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 هلبارطضا لاکوید مهسروکزاو ندنمراو هثیبخ

 ث
4 

 ساپ هب وب حد لوپ رونوشودتنطیش كي ریار
 رارا یسهراج یساکیلانفرب هت رهکرام ةن رزوا
 یک هتسبا داد نوک هد هم و هک ت رهکرام

 نالوا لاع قلوا بحاص هناکو ک ۍدنک كر هدمهلم

 روضت یغیدلوا لوا تامة وا ندنایخ هدلام وش

 ۰ ردیک ردیا
 مدت" ند نه زم وک نس هجان یغیدل وا رجح كنهلیسم
 لهرب و تامولعمزار قد ندنتیفیک كفداصت وب

 ییستریاكن هک یراکدلیارارف تالوپ هلباتی رک رام
 قم زق داتععرب راقلاق یسهدلاو كت رهکرام حابص

 ندقدل وا هسک هدقات هکراقاب رواک هکمزوک هدنخان

 -ییلقنغاطر ردیاتلالد هنفردل وا شل اب هدنحآ هقشب

 مادام لاحرد هنا رزوا كنو نما هدهاتثم هد

 راروص یتفرد) وا هدر كت رهکرامبورغاجیز وا
 دن رزوا ردف هئره ستوف رالشاب هکنهکهک هدوا

 قتشهجوف ردیک لاحرد نغالا زوسرب هدهسیدراو
 هدنعا Pe هده و هدنفاد هت رەكرامرر دنابوا ۱



 ۱ 4 < ۹٦
  لصاح نیش هناحرد كشیایمٍک راوک ردا نظ

 شرعت هللف یهساکنه قترا رول وا فسا هل ردیا

 هوزو ك ژوو هله یدءجهنجراخ كاکما دح

 ریدرون؟ه:شاب ییافعزار كره رسراوص هنوزوک

 . هک للخ رب هنرادبشت هد هلو هنرادایح 4 ید لو

 .مهلیا نیمأت هت رهکرامقراب ؤو هب هنروا ییشاب ییکح

 دنن ولا ص كن راة ىج ر بوت دو ها رکص ندک

 ِ * رایدیک

 اف كت ردکرامزکلای ىلا قلا را وش تا وا رابودتنوف
 . یشیاره هلو ترابع ندنیکست یناق نالواشهر

 ٠ راک هدنقح یکج هدنا هن وست هلص وصح یار یدنک

 حدع#حاقر هزف لرهررو هد هار یراد-عو هح

 هديا هره یدیاردنا تربغ هکمرو- ا بارش
 رثیدرو وا 4 هرم هج هلج هلغم الشاب هغلر ؤو یچ ددرفس

 . انو كوک یدہیایدب ےک نکآ رلیدجما رابدیاب وک
 كنشابات هل مزق ساو. هراد: یدک هار ندنز

 ندنکر ویوندقجهراو هه شيا هسبا رم هنلو یمارا
 لوپ یزوهسدا لوا راب هد تنو یمابایردیک ناق
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 “ا یهامامنل و هدد ص ءوسر هنسش ۳

 كتر کرام یدارچ نامش لوپ هلغاوا هدام مهم
 هجنروک یلاحوش سننوف یسهدلاو یدالاقب نکالی
 هسا تنوف یردب یدیا شلناب بوسلی سم
 بو روتیما هدایز ندل و هع ر وکې چ هدنلا كرب

 .دلا هزوک یناح یادف هدروعوا یهظفاحا مزفر» 7

 رره ها بیغ هلکاهاو درب هن داعم كفيدرپ

 نلشالت شالت ود « مکچدا تافاوء هکوزرآ

 .یموم بوقای هنس هجوز هد هف زا هدرب نکیا هدکاک

 ندنشابییاع نوت نوت هر وک شانس هرارپ ییاملا
 تجیح هکهدلاو یراب» هلهجوت هنزف هن كرهدیک
 ۰ یدید «. هی هکیدنک هدتیا
 هنردب ندنفیدلواشع ود رازوک هدنبرهکرام نکل

 ولویسوم » لوله قوب یلاحهکمرو باوج
 دصتءوسهنسفن نکیاهدن یکلب زکیع|قارهزس«تنوق _

 ید رسو ص زار هنک رو كفبرح بوبد« نەدا

 هب ی ود ندادو-ءف یدیوق ردهلولور هدنجایک

 یوزر یبهعقویمت رلیدشوف هباشاغردف هدرا |
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 ید تدم یراکد ا اشاعت قتل لزکد هدنرزوا

 هدنرزوا لححاس هدهناطر یکی لا اشنا » هد رکیدکټ

 ۰ یدیارلر ول وب هدنس الخ« زرددا هلرادت تلخ هل اخرب

 یکیدوش وا تبرهکرام بول وا هجرس زار اوهنک)
 بوتوب وصو بونیا هنب راهناقیخد یمیکیا هلتهج
 ۰ راید) وا لوغشم هل رادیعاصم توت وک ود

 درا واو قیحا تداغاوه حایص ید رب | هض الخ

 مزالق بچ هن رزوا انرءهوقهنبندنغیدا وا قاد

  كردرب وهلا لاو .رایدقیج تونیک قعد نیسیکیا هاکک

 تنیرهکرامهرکصندک دنزک تدمرب ۰ راد دالشاب هک رک

 دن وزوا یب رب كرا هبانة جاخا نانلوپ هداروابولورو
 رر درک زوک هنفارطا ماناملایعوم ۰یدیا شعاازوا

 ناه بود 6۰۰۰21 ےکوا ! نامآ » نکیا

 یدایطهنسک وک ییجوا قرهبا زوف یحهیکهدناد تال وب

 ٠ یدایا طفات ییظف «ماباي» هرکرص ندفدانط و

 یههجوز لواراب ود تنوف هکیدفاب هدر لو
 كنسیکیا رویلک ندهنقرا ید لواراب ود سننوق

 هلا ه شالت طقف بویارج ندن-اب ناج د



 4 ۱ و
 رب یراب روط لدسوک هخردوب هنسیدنک هک یدننا
 تالواراب ود قود دعب بود « اهروک اضد

 هدنچگا كند نإ صفا یا. ) ًابجوت هنسوااش
 هژم ال وصح ءلرکو اكس كركم دوب هدارواو مدفوط

 ع لعا شرب اندام 4 یضارا عادوا هدرورپ

 هدا ؛وش هک اف" ر کردا نو مای مالا ریتم
 یتانا ٠ مروبلوا روبحم هاب ندمزوک یزس

 كن هسک ییالوط ندت وضو مروب هدباتیغهدیمایاب

 یرابتخا تفراغهو ارب زا ۰ نمهلوا قح هبیبعت یز
 نازک رخ وا هکمرو هلد ن رد رارطضا ردنکد

 نطو یانک-) رلکجهدا ماتا یی ماناب ماناییالوط
 هدزع رزوا روک روذسع» یزب هعا مارنا نس یراب
 - رتو تبتتیفک ود ( هللا لالح یکفوقح نالوا

 هلاعمر یعیدعهلوا راد رخ ید كن سفدنک ندای

 هالغاه الغا لردبا ارجا یربخا عادو هدنطو هلا

 . هراودلوا ناور هن رالو

 انو م هاکو انوذسح ءاک هل جو وب رنوب هتشیا

 مدآ رب دنعم تیاف یماباب نک)بودا ماود هدنرااوب
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 رادداواناورهلو قره الغ اه دزازب تویمهدیا طبض

 لکد دعاسم هتحعایسرب هلب و یراهراب تالوپ زمعلاط

 بونالشاب هغغوطیآ هرکص تعاس یکیارب هدهسیدیا
 هرکص ندفدال,اق تفاطلو لباقا ید رعت یل روا

 هلک اس شاب كنب رازوک ندای رب ید تب رهکرام
 سد هلا ادصر نی زح تباق ندفرط رکیدو ارب

 - الشاب هفهرغاج یرلیفش تب رغوتع زع ندهدرپ
 ندننطو یک وسو كرهنلولع قشم شا | كالو هج:

 -روک لوغشم هلعءالخا ید یسلیک وسو یغیدلرآ

 و هدتسفافر هاربش هاکو توالغا هک هلتبج یکید

AESقرهنلوا هک همد ندئ مالک وس هدر و  

 رد یب راکجهلب هلوا قاتروا هدرد كن رکیدکی

 كنب زلهراب قراریدلچ ندننرضخم سد هک دلیا رطاخ
 هتشدا یدانمالو تفو هکعا سح یبارطضا
 هیتر هرکص ندکدننک اهدردف تعاسرب هلتروص و
 یرلنطو هرکصندفدشآ هد ین هرتوا بوة ج هم رزوا
 هل تبان يعج هلو تیغ ندنرازوک نوت نوت یثرا

 لظ 4 هز نطو وب روط اوب روظ ۶.تب رهکرام-
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 شهلیسب ینادناخ یدنک یر ندشامز یماباب
 _ هاشما ال هاکرت هجا ززموسدقم وا نالوا

 هدیاروطخ هرارطاخیفج هنلو هدنیشنرب یک ترج
 هدکک هفرط ه بوش ودهنسهفرا تاوب وندنکچ هه

 دوم ود هندح دل رئاشوا ید كمهلزوک یهیدل وا. .

 دیفوب دلج هزانخ | ردفوا نوچ لوپ ندنکی .
 نوجا ق٤ وا نوت نوت یرلثاشوا هبفامعم هد
 ندکدت۱!بیغ یی زا قرهشلقازوا . زازب ندهچ#

 كن وتا تاواراب هد قوذ بور وچ یلوهرکص
 هن دورو كن رەكرام ءداروا لر هلک هنفرط تسوا

 ۰ :یدلوا زظتتم
 1 ره تقاس حوا ما یی بورع مالک ةصالخ

 ۱ ` یسودنک هاب قارار لو دصهچ ندوة تی رهکرام

 لرریدن هناویح یکهدنکدی نا بورغاج ها

 ردف 4 ی دش ناو زيد و توغوط هدنګا یا »

 هراشوباپ كيا رميا هرکص نددنوب دبا نکسم هزپ
 یز السو تداعس زرودیکزب هت ثب لوا نکسه
 ییراودنک طقفو الر هد« ازغج هب راهدرلقفا راض
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 رونو دشود یبش ره ؟رونوشودنکل نمربتنک
 یاقب ما زونه اهد نرو رارف هثیشرب ت اما

 یراکح هروسرع هلتدا اوس 4 دار روا نیس وب

 ییلقع هڪل وا حابص طقف رول وا ددل هلالی

 عشت ییسیدنک ثالایخ يک و ق ره الد شد هشام

 ه هد 9 تاکرادتهکرد یفحه وقلا ندنهعفاو

 ی زه ددید زن زال تاک رادت نک یدادا ٹدشت

 یتاورح جاق رب كلور اتاذ یقجهلوا ترابع ندهن
 خدزا ر كردبانا برد ییدوجومقن زکلای راو
 ه ههبالرضاح یرنوو یدالرضاح یسهلاو لوي

 وا و هرهس ۵: اصل لود بودیالواح ید ماشقاردق

 كم ا ويح هل ندنکچ هدیک ب وکر 4ک ازواج دندار

 یدلبا صا هنرافاشوا ییسهروط طاح هدهرمشط

 هرکص ندکا لک تعاس یکیا یش بورع تاو

 یسیرویدنب هنسیر كنا ويح بوناشوف یتبراحالس
 ىدا رشط ندهد قر الا هنکد ا د

 ند بت لا رفضا و نلدشالع وام نقاش وا اقا
 هد هسا راب دالک |قتفیدنل و هدر حب كنو كلود
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 هبجوقو ید“ قو. یوزا جد كنالیصفتوا
 تقراش ندنطو نوما كمریو تیاهن اود”

 یم كرل هددت ېک مر اقبا رولک مزال كا
 ندشاعت نشداق بودیک هیایایسا ندارو هلغلوا

 تور زەكج هرونوک هدکلرب نداروب زرب هبیک

 لوبق یرارف وب ردیا تیافک هزیشیع هچاروا
 تكسهردنا

 تنم هاج -

 قد حایص یدک هدتفو قئرا هسیا هوا

 بکنیم روو یول یداه يدا
 بورع هلرمضاح رک زاب کا نوګا ماسفا نراب

 یکی رابامح هاکب ین هرکص تعاس جوا ندع

 دکمرب و یککج هرب و هفلا یکفجالا بوروک
 هتشزرس هقلخ فشن رزوا نمرارف ار ز ها سوه
 نعارحام نالوا لک قارا هکد و كتسررو

 یدلوا شاف نوت نوش
 بی رقن ر زول مادامو یدلاق لو هنن رزوا رارق
 قترا یداک هنکشوک بورافیچ هرمشط ییسودنک
 وا هن رازوک ردق هراجابص راکفا یهدلوب
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 هدنارف یقعلاح هغلوا مامع لتا هدناحره بونوق

 تیبهار چه هتشک هسا نب یدلیوس ییفیدنلو

 یکیدربو كم هیت مدقم هک یا ندنو كرهبمر و

 تالبو لب هدتفوف هک هاب هدر مدیشفنک 4 ول
 مکیدروک یتیهیدنک هداروا ید یلغواو یمایلعاق
 هت رص ثیبح مدیا نظ ید همشای نولاص هدنآ

 مالس در كرهلیک | ردق هرارب یدلک همای هتیص
 یلوف راجان راج هک ۶۱ ضرع یلوف هرکص ندکذتا
 یدمش هسا 4 زسه ر ردقهن ناما مدر و هنلوق

 4 هنروا ینلابخ قلارارب هدر بلک د مزال یماروا

 هک وک مدنفا مدلا مدکلیس یلوف نامه ینوسعوق

 كنو ٹیبح مدد ردراو یحاص کد تحاص

 هه اک وک ارعع »هلأ ادص كيد یدنلت روس هن رزوآ

 ییسیدرفلورد «یممجم کب ناوچم4 نالوا بحاص
 یدلوا یزمرف بق مایاب یدریدتشیا ردف همایاباب
 هدزمیدلک هارو اما یدعهراعبح سس هدازوا

 مثبوس یس مہ ایوک ,« یدسهارپ ییکیدانوسیترا
 یلیصاح شا وا 4 ما شعا لالخا ىس ومان یدنک

 ب0
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E 
4 
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 هدالک ۱هدیبابسا كءلاکتو ناکس یدمش ( ریو

 قاوایلاصا یتب عفوم خیداا وب هک كسروا هدنس

 . زا عابضوا هبرشم دیره نانلو ,رورغم هلبزورع
 : تن وقنر ان دا و ریچھ دادا را كجوم هک
 هدعضوو ید هولغوا رس ونسوا كليو لبءد
 راس جلا وا هکوبلاح «یدا یرورض مات و
 وتسوا تا وقم الغاب یتبرجاص یک انج ماطر اهد

 اکب ایوک یسیدنک هل ءاوروف بورک ییسکوک مدن
 لاتا رد, دنبال شنا رکود هلاک فر لب
 نایمردزوسو یدنکیاروشن وق هلماباب یماباب رادبا
 ..لزا و مدام | » لولب هدتنوف روایدیا

 هلاسعم هسنازوا یا ودزا تسد اذ وا هرهکرام

 اهد ندنا هللااشام »ید ماباب رد « یعرواب هروک "
 ب ررو یباو-ج « اب لکد قجالو یەدازلصا

 مز, نوک نچ هدلاح یقیدلوا مربخ ندیشر جش
 مادام یمهبحاصم تالبو لب هدسن وف .یداک زول

 یفیدلو هدزک موب شا هنرزوا ربخیهمبدلا ندناژ
 هبهروا یی-ثاب هساوا یءفر ك یک كنسو
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 : یدهل و یتح . ید كعاھ ر اهدر قزل وا

 ع ور هل واکس هدلاح كاغیدلوا یلهراپ ندنرب زکس
 ته ف :رصقم ب رګ وب ف ید مشیلوب ەدە

 .ررجآن و لمضت هنا رطنضا كنم راهراب هنچ رکا یا
هدءا لو 1 کر ناراوردف دمو وا یم

 و لر هیم

 توسکی عدیما نو قارا لدل وا ش * اب ہلکے هک

 -ا را ندنس یگ وک نالوا دا طو راکعهرکر طو

 ھه رخآ كمرع توبعهدنا ی دیرلعت شم رخآقر

 میمحو هللادس اهله «مدمآ تج هاف هرات ردق

 ترطضعهدنلاح مولوالوب ۰ یدقیج یرغوط ید
 شعدر ولک مدیا توعد دذ وآ وا نیا هدن هل وا

 راد خا هدنبلاح یکیدعش كس داك هتشیا ۰ مدیا

 هلالرا ود هلال راوړ هدا یراتچ تل راک ادن تاک هدا
 ۰ ردن رابع ندرت شوش كفیدا وا ش سوت

 ندنلا بود ( مزوک ییا موب مرذا و کی نام

E E 
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 و
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 هتداعس زمهیدموا قوب تبیصمر, هلی وا زونه هدزب
 نکل ) تكسروبالغا هکقدمهلوا لثا زوسنه ید
 -دن» یهدنلا هلیساک شاب ندنرازوک ید كنسودنک
 رع" ءرلیا ماود هدنزوسهنب بوتوط هنب رازوک لپ
 ینمراک ذا هلرلتفرو رارأت كچ وک هل وب هدلاحیکی
 دلزع و رب یزعدنک هاکد ی نس مهیا ناشد رپ

 هيا راو عنامړ هج: هکءروک هدنتبحاصم شوفا
 یدرییص یعاقب ندنناونع (لوارابود)وش یعناموا
 کو نکل هد ن جاریبص و مرردسلاق ندهترواهدنا

 .هلس هدا را تخایقلراک ادف كج وکر هد نس لباق»

 7 كسيمج
 یمتایح ردفهیدعن  مردیا بجعل هکااوسوب -
 قجردفو هلکاس د رحم مشیام هلوا یّهار هکتنا بع

 هنشیا یدیاییبءهنسوزرا كليب هلوا مرمه نوسلوا
 هدلاح یکیدعت ردکء د یدلوا لصاح یحدوزراوب

 - ۰ ماسهادف هلی یمایح یتمییلأم
 -الکا ینانس ندع ونکم یکنوکو قوب قوی -
 ه.هفد وص نیس مش زا هدشور وا کس نکلالد

 ۳ لکوک
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 . وا قذر هرس ( قرهناش هنورلزن د ءازف لو بس

 لا مرویمهروک تقابل چیه هدمدن؟ نوعا تابه

 لوب كين Re رولي رو یی هزک :مدور اندا

 ۰ مردار اقا

 ويد زسو زکشو مهتسیا ییآریعت وب رب ریو س

 ےک وخ ند هیطاخ ةلیس هفیصبطا عج

 هح واوا ن e E هج ردو اعقاو

 تاذلاب ۸ سخ وب ي زف تل وارا ود .تنوق

 4 اک

 . هبیدعنندنناونع لوا زا م ندا ارزان ود تىق بدم
 . هکمدلوا راو دیماو مدمروک تفطامر جد ردق

 هددعارب د نوګا یسرکصندو و یدمش

 رد هکتاذ كنس یا ینیص وصخ وب مدنفآ هل هنلوپ

 ( رالشاب هکاو#یب راز وک رەد (

 القا نکل ن :مرتیا رارکشنهدای ز اهداکو ها بس

 دوخایاو ندنساب كنبيصرب اب قهالغا زا اضتقا
 هکوبلاح ردبا تاشن ندنفرش كتداعس و وب



۳ ۶ 
 م دنوا i یه نمهلوا عبطتماقت-او بانج ولع

 و قرش وا زمکیدتا رانا ويد تلاصا مز
 تعد ع یخ وا تنالف ن زددام اک ۱ هتسیا شعازف

balدار لید مالفن هشيا ناسا ررو  

Eتوکم هن نلعا راصفا هل سس اواعو ما  

 ر وباوج مد سرا لک دیلتح لس رون»دیآ :

 تارغتسا هک مروا توکس مدشفارخ دم

 مص وصح رکف مجدتشيا ه۶ ابا رغتسا ر بسم

 مکا زاصفا هل تلا صا كهجوتن ردنرابع ندنو

  راودن دج نالوا شا و ینلاصاوآ تكمدج وقار ر

 واعر و دخل 5 مرودراو هنس دن ک مر ويه

 و > مرولبهلوا ر ی هک زا مدسلارروک تاتو

 رداک د لټ هفارسسا دلتا یوو 8

 یتنلاضا ( لواراب )س ید اقای ہد وصق لصا

 - ابقرهلوازسز اهجمراب روزسهسک چ هلردیا وغل
 لونه هکتسجح اصم و هک کافر یزفما تمزاهک ام ر

 . دیا فرچا ندمزجا هلبوش یمن ۲ كاسبمروبءدیا
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 هروک هدشیدالک | ار ز مهد رمسملاطاکس نی ریخ

 یکیدنک له سیا رولوا بحاصمو بحاص اکہ نس
 ۰ مهد هنظ كس رد ادم دوعمه زاص زما اظ

 نك لصا اب ردوب مکازسعلاط ويا هتشيا هان

 تروص وب ع هلی هلوا ۰۰۰۰ مداخ هزسنب هکرولوا
 ۰ ردیلکد تلزسدح نوجا ےب ول بت نوچ ازم

 نوچا كنسو لزت ندهن نوچ ےب كد هنوا د
 ود تد ردکرامپ یعدنوسا وا تال زم مدح یعبم كيم

 . وس! لو ۰۰٠۰۰۰۰2 یبالوط ندم)دل وا لواراپ

 رابتعا فرشرب یکلہدازلص الاح ین نس لو لیک

 كرو هاک اب هدرا هدنظو كس روب هدا نظیمردبا

 سعانع نم هلجب ؟یمدعارب هللارب یمهلج كەدە

 یواس» تساسنارهوجهد زوهآز یلک دنت مند همی را

 یماندا قرشا نج وک وہ كناسذا ج 7 یلکد
 ۰ رد شرب ص وص هالهجاضح رک فوب "یرولوا
 ندالهچ ید رافب رح ناسید ردسدقم زکاق مزب
 . كراهباب سد هدسدسقم یناق لراءهدازیصا ۰ :ردنرابع
 هدأب ز.ندرلهدا زبصا هد هبا سد رب ۹ ردمدلرح ییاق



 اب وک هلا وص ةشیش م نال وا شان وق ن وعا كما

 اهداترب یک ؟ رع. هک واخ بو داقر یوزو) لالو

 هن رزوا هان ید یمنکیا هرکص ندفدردشا وص

 ۰ رایدالشاب هلاح بسح ییآذجورب و رایدروتوآ

 هنهدهنس ج واوش كن ءآ ا او ها تن رتکرام

 ندرلءواوا هعفد چا ر ایم راتګ ودق _

 راحودماشقا و یی مرادر# ندنس هلج دل دلتروق

 لق هز ولن هينا جوی مزب ید ییالب تاغیدلوا ٤
 ید خا > رويردقەئ * یا هباکح کیهدوا شقیا

 ۰ ۰ تاسرواب هد نس

 نکلزکسر وبلد وس یر وط لزا وهدام توا لو

 یئارطصا و راج كن هراب زکس مةردلا نوکو

 بک وش هک وب لپاتماکو ی زکس لات ادیکی ریکچ

 هرانامزقوج ك تن ءراب یتددحآ هکرود تالاس هرفف

 هت ثا ركاز وا ندا هد ندنغج هنا وډ ما لا رد

 ندرل:جز مکيدکچ منبهرکص ندا وډ و نانثطاوب

 ا ردە ۳ زکسیلبءاعجآ اک. ییالوط

 ۰ زکسیلوجآ همشیدلوا مدآرب زعسعلاط `



 ۲ وه
 ۱ یی درز تالو زسعلاطرکم رایدلوا راجود
 هدکعا مس و "وا مادام هکشءا بک یی یی

 اهدنوحماكءهروسین وک يهد ربا 4 هحول ر ید دنلوب

 هدشش روک الم بونلمطاحو بوزا ندزودنوک

 ناریهشوغوا تلا لوپو شما ش اقا ظفح هلوضو
 یربنج ك رالآ ی نامز ییدروس هوزو
 هوش ینیدلاق ضا هلتمج ینیدناو هدنسا را
 ندنکیدسهدنا سا ییرزووف زوک یرا- وا

 ییرعت یزوک یزو قره ضا: ید یرلاروا
 2 بفدرعت ییرالا هله ۰ يیدا شک هلاحر لباقات

 ۱ هک اصتقا

 هدک د ا رر وک ورد لوا تالو تب رمک رام

 یررمط د هلعنم یسلوک قارا ربصیا یبراذادود

 لاح وش هکم رول هد نب یتح قو یررط موق وا
 ی4ج رد مع من قد تانج بویلوا یر یقداصت

 نوعا فرو و یک ط نالوا شهید

 یداعح تالو ود« یدلیا ثادحا یلاحوش دصک و و

 هتشرزواهصام هد هط واو ندکدتا عفر هرم نک
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 یدل) هیت رزوا هانتیرات ول ن دلا كل بوق
 كکيدکچ ردسف یبید۔٭ وب یلدرد ملک » و
 < مد چ زا هدن "یدبالکد ریش روایکچ رلتنخ

 هریع#ل اینا ضرع رە ەزت ندنباق نام ود
 بوب وا ینترال تالوپ هدبورم هناسیط و یفید اب
 هله ناسا هو یار ددر قیدشتلا هتالفوق
 یوزو بوئابهوزو نکیا رد« ءایس ےس كرالا قاب
 کس قاب ه هندبا قلاق ناما » هصروک رداهد قد

 .رونوک هنسوشراق هنا ییهرابم+ ود «شملوا یشرب

 | هاسرمهزوکز وب نومفایهت هدکد
 KEL دے۵ را دشا ےس یسد ییکیا هلاح وش

 یراودنک تعاسو ی اذ رد ری د الشاب

 د یسیکیا هدلاح یغیدلوا یتءاس جوک ن وا

 ییالوط ندلاحو لو هراج: ربارب هلقلرق ندکاوک

 . ر هيو تلو ید تیرهکرامو بوج هدابزكب

 نکیارلوک قرهلوا برطصم هدایزكي هداتدبو-ج
 دعاسلاح د هغءرلذا طوف ۰ یدک مزال یهالقا

 هلاحر زگ هری یجوا یکیا راءرا ج: یل صاح لکد



 كنهطناول طافو یدروسس د هوزوک هوزوپ

 . دل وا فیفخ كب ررحت لاونعر یسوفوف فیطل وا
 اهدرکر بویمدیآ افت | هلرفخ ردق و زکلاب ناال

 .«یدلواروبح هکم وروس

 لوپتدم تعا چ وا هکلب و یکیا هتروص و هتشيا
 قایار ندهرشطهرکصندفدلاق سوب هدنګا هط وا

 هک دک تاذ نالک بوب الشاب هکّعنا سجیسدرتاب

 لر هاک هیهطوا یتیدلوا سوبح تالو هج رفوط
 ی دنالود:دورګاوهغجا یی وب وقف وص یراتخا

 کر ام ردهک ابعکیدلشاب هذرا هعقدن را یبلق ناملخ

 ربهدنلا تب رهکرام بوایچا وی نکیارید ردیمتباو

 فب رعت یلاح تالوپ هریک هب ورجیا هلبا یلیدنت لا
 هکر امیتح یدلوا باقم 4 روصرب كج هما لوبق

 هلیدردیرب ند هنس وا ۰ یدشکد یسدیلاح كي ر

 تقو هغ الكا بذر د هلا هلک رب طافو یغددا وا لد رد
 هد) و4 هګزوک هددط وا یاد یعددن هلوب نادسصو

  هنیرزواهصام یلیدنفنامه «یدمهلی ییکجهدیا قالت



 ا هاوو هد دنا هوا دار نکی ۷ 7

 نوک دنیا رادگاو کشک ا ود تکا دءفد 7 وا و :

 ماطر هدنرزوارب رب یکهصامیلاهدنسهعفدرپ هرکص
 هدودزرل دود تبوجاو تولا وا هشدار دوش ا

 هدوباه یدخ آیی رکید ۰ یدالک |یعید) وا هطناوا

 اهد یب رکیدو ید و رب بود یمهطناوا لک
 هل روص ود لاح «یدروک یتفید) وا نزول یدجآ

 تیام هرکص ندفدایت توجا ددی نوا زکس 2
 ردو هامژ وا هک ید یدالف وذ و یدحا هاش شو ی ۱

 هطناولرب ردوا شامالشوفو شمامروکزونه -
 تیام یدالفوت ابهد هرک جاقرب وید هلواهب ابعک 5

 ندو وق وب یزککوفوفرب فیفخ كب طتفو فیطا
 - الفوق اهد هعفدشپ چ وا هلئهج یددنالشوخ ك ۱ ۱

 ورد« یلغوروسزار ندنوبناما » ۰ رکص ندقد 1

 یژرب هیلتمیف هلتيجیفنیداوا كچوک ًاتاذهشیسش
 هلمط نوازکس هنجوآ قر هالا ید یغیدلوا



 وسناب درب نداشت یمونآقكاوار 1 وا ی

 ندي رح هد سما لوا هدنک وا كنو نا هک

 دا وخ لو وا وم 9 تد و طو یدک ؟ روا

 همدد » هدږل وح ید ۳ وا مادام يشر ۰ ؛لدناکب

 هلردیانظ ینیهندلوا رادرخندااح جد تلسودنک

 ییراود:؟ املا یرو» تورو ڪک رظاس و کا

 یسابا D بودا رک هد هط وا ر هد ورا یک یچیداا

 هداروب نیس هد اب یا هد ا زهکز ام قلا وا رونه

 یسودنک ردد هنهاسیکیا هلکب بویتراقرج یتیم

 یراس ا ا 4 و هل ابا 0 رولک

î E o 

 ا را را ۱۳۹۷ عا هطوا لود 5 را

 "یطامتءدنناب بوذازوا هذي رزوا هیانفر یکیدرونک

 هب ذی ما هایم ندننودغ وب هسعک تحهدیا راکفا

 را :غید) وا شسدم)اط و تګ ردد 4 قرهدزاشا»

 یتفو هلرلنوب هده یا یدنلوب هدرلباطخ قوجرب
 هد رز وا هبانق هلیص وصخ و ندنکیدمءردخک هل قبال

۱ e 
۴ 2 E EE 



 ۳ ۲۳ 1 ١
 كتفك وب ردع کت زايا یارک ادفرب نالک چا:

 مرح ی د ی وکم نو ال !ضرع یینالیصفت

 ۰ عهدا تینما هدهنتطاسو كنا نر و مهروک

 رب هلی فصت ردکچ هیلکی هدیلوح سز ول ماش اوب
 كلر وب نم ردق هب هجا نب و كس ىل قردهلاقتعاس
 هدا روا كرل ماکت ةد هټط وا یکجهدیا سبح یس

 اما « زراب وف هيهنروا یزء رادرد

 ) لواراب ود تبر هكر ام ) . ۱
 رزکیخح ییبا رطضا كن هیحا رج تاسماعندناب رب لوب

 تانعلاطمرکص ندفدوفوا ی وت کم ن دفرط رکیدریارب

 بودا جشن رد كنا( واهن وا زاسا هج رد وب

 قجهیمهنادلغ ندنرب ییارطضاتانب راهراب هچرک |
 وید « ےاھک قوب هراح » ءهدهتسزدبا هد هج ردرډ

 ف fe ندفدر دراص قیصص ی رلهران

 یدلوارظتن» هنلولح كنوهيم تفوو یدنار صا

 1 ۱ ۱ ۰ یدلاق

 تیایم هد ېک س۶ رد هیات ره قترا هد 1

 ,شاود شاود ید2قهلاق تعاع تم رب هللا فصت
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 اشنا هله توشکد یلاح هګ روک ییهدلوا یسد

 زیار, هلیسهروک ییهردلوا ( لوا رابود تب رکراف)
 یدک هلاحر كحهلبد یدنک ندنشاب یلقع ائدام

 نظه نکل بونعم تاليا زوسنه لا ناهس »

 ددر ییااطواءآ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 7یماملا كسرنا
 مز شاپ ۲ هالب ندالب ایعولعد علاط مز مه و

 هد وتخت تالدا كت زەك رامآ اة ساي اسو زاب كل

 . مواد « ,ااقاب | ترابع ندمولوا فلک یکیدتا

 .واعءهدهلحارج ربارب هسک هنکشوک هنادلا م هلادل

 ییزه رار دا بلح مدار نالوا یش ریف و تام

 اغ ر اا ر یا هدر دراص
 اظ ییونکمندفرطرکید ید یسادنک و ردا ارجا

 :ندنوش نامه ید یم هجر ایفرح هکی دا ربدا هعل

 ۱ ۰ ردنراپع
 e 6 لو یلد وه 2

 مردم هلو هلی و هه:زاب هکر اکس ور ندهنس جوا »
 عددلو نوا .ی؛زاب یوتکدو کف ع كنهدلاح

 یاد کز دف هلا یاذف هروک هنحاضتفا اکس هلیمو

N 



 1 وک ۶ هرب .ىدىغاكو نص د ج وش ةو یدید

 ۰ ید و كن وک ود وا كينغ لەوە ول مادام یکم رد

 ده اک هنلا ورد « ردنوک هسیا كجهدیک هما قاب

 شامرو زوسر هلو هزب ول مادام لوپ هلیمرو
 زوآلدخاک وار هلددرتزارب هدا لوا ندنفیداوا

 لز ولمادامهنروک ین غیدلوا شازایهنتسا ودنک یو

 .|صالواهدنس» ر وک هلنا تایر هليون ییجوبت 8
 -والصا و دنسودنک كف وتکم یي یغیدلوا 4 ید 3

 ییفیدن) وم اھ ىمءامەلىش راک | هج ىج ۇب كنف ی

Eهلا هنسوپ یکن راب هنتسوا شاب » لاحردو یدالک  
 هد یسادنک بوواص ییجومت وند « مردیا لاس را ۳

 ۰ یدریک هنس هیت 13

 یقه وط وص ا یفیدلاهد»دیرع رکذ لا فلاس ۱ 3

 .اصبندن ددل وا شر ۳7 واس نیارطضا یف 1 1

 رونا وب هدد روبح قعا ناح هکش وک لوا نار هر ۱

 یقوخوا بوحاآ ی یتبوتم رب وا مادام هد هسی

 داف ا E رص قد ەدنصو وصخ 8 در
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 هاب هدنرزوا لو نکا ردا تدوم ۵ س اب ند

 ٠ دوم داخ یتب رەكرام بولوا نداکدازلیصا

 . هارغوا 4 وصوپ یکیدلیابیترت كرادغرپ نانل و
 هلا را هدنرالا مدآید ی جا نانلوب هدوصود قز

 لوپ هدورافوب ۰ رلیدایا موجه ه رزوا كراج
 رد قجوج یللاوز ایلدید یداروس>ویرج تك
 كجد ا دامعا هعشل ندن راسخ و تعاص#هدن اکته

 ی د جالس هدنلاوند ردم لوب یر قیجدنفصو

 ر ندرافرح بور, وب وزاب یتوئراو نتنةندلوا
 یه ندنلا یرارکید هدهنسیدلا هنسلایعایا ینیحاق

 . ۰یلی هراتروفلباقم ههراب زکسیدب حنا
 ندنرلءراب قجوج یللاوز هرکصنده راحت وبدا
 اض هنس ریاض ود ی رل ال وأ نیما هل راص

 . هباعبط توز دصاب هل کلم وک یسدییعاط ر و قرار

 . وڏ هدفدل وا لصاو هنسومق یس دیک هساصت قر

 .اصت هن هی اباب یمیجویق تاواراب ودتنوق هدنکوا
 A ید یوصو ندنکیدروک بوت کمر هدنلا هود

 ¢ رخه نهی یاب « ندن کیدلنا هوس وذ هنس ودك



e 
 هراهدازار صا E 0. هات ِ

 یقتاعلاطم رو:جوک داش ود « شما روا تەرج

 دظفاح ین هعفن زکلا و شعا منم ندهلباعع ییسیدن ۶

 ےثح ل6 رادغوا ندنغد لوا شغل و هدننی روب

 الصالو نامز یقیدلاص تآ هنب رزوا هلن ونشخ و

 ندو ر نیس هنس هد اب یھ" قر ەەزو یک

 یبهسچران و یدرب و ريق بوکلیسو بویارواق
 بورداق ینو ن یدع* » هدسااح یردلوا هدنلا

 هکیدادجاكنس لکد نم طقف مدارات | هروماجوش

 ار ز «مر ورتسبا كارت هدلو وش یو ةهرح
 هراقلنامرهش هجن تدمییردنلوی,دنلا كناپ را وب
 هدنلا یسه-چراب كرهد ۽ مرواب ییفبدلوا تلآ
 ۰ یدوتیلا
 یت کو س جوا ۾ ۶ لود هرات مرک راصتخا

 هدنفرظ تدسم و صوعذ: یهو هدا ره کلم

 ر نادت ر هکرام یک ك جەل هلوا قلعت هم رلارجام

 تنودلاحر رمسدیما اب دام یالوط ندنغبدمهلاز وس 2

 .هرمتط هچ هرکص ندماشق| نوکر هرکصندکدرو ۱
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 3 اوا كناکدازاصا هداح یم د دنلوب رواب هلوا

 : نکیا یدوسح كس هلج ناهه یمندنگ تولوا

 ۰ رول هراتزوف اح ندنلا تنه

 "دلو هجولروماچ رار, و هجاشغای زار اوه نوکرب
 ایس: مدع كاوه هل و ییبروما هسا لو ون دنغي

 وا ندنههده وب ندغاطردیا لیطعتوالر هلع دج

 هرهش نوجا كمرو-ک یب رلشدا نالوا هج مشن وک

 لصاهدلوپ هدنندوع نیح . .یدبا شکیلا ریکر اب
 ةمرح هلأ موم بردیا فدا ص هی رب ند کد از

 وكه راج نکیا رؤ مزال ىغا لاج زدن دنا وی

 ییریعضلا فام راکت راد ج لوا ییجقیارخ ات زا رب, باب
 كل قنراقح ا یاو هل ردیا ذاع اراد هار حا

 یهدنلب نامهوید « ییرولیکچ كمطعت هج ردود

 وش هليا موجه هن رزوا كفجوج ب وکج یچمآ
 و دن هل اتههد وا ازهر و نم باقدام ى دەلو اخ

 تواکتب رکرام ۵:1علاح رد هد هد داما قمه

 تد رەكراممةنسلوا شلهراب ییء:امد وش نب مد

 ا e ناکدازو هرم و ورک ی ود

 ر 0



۷ 9 
 ر هم و رش نیکو یالوط ندا سفره

 نداملایعوم ىغا و ءدهناکزان عاضوا ؛دل وب هقشب

 كجو كچوب اندامیرلروکتاغتلا هجءدای
 و لو كت رهکرام نکل یدیا رو دنل و هد ردها

 مون؟ره ییتاروصت نالواهدنتح تب ره رام كلوب

 كح هل د شالوا شافات دا6 ه1 هج هنشادرسیدنک

 كناکدازا صا تر وص وشندنرلذدل وا شمرون؟هلاحر

 ر یلتدش تیاغ هدنهنلع لو هراعب ةنس هفاک نامه

 دل ژنو یشاب ندسدلواشل؛اثاراو راثب تم وصح

 رز نوا یدوجو"هلازا كةجوج یللاوز یر ره
 ید راذهالداب هغلوا لوخشم هلکع و دود تروص

 نالوا هلا تب رکرام هدنناکرحو لاوحاهسالو

 -رح ولاحر تحهدا بارشا لئدنالعا یسارجام

 رادربخندنیفرک ترو صو هد هس دیآزغا وب هلسهدنک 3

 هدر كج هدا نیکسن یناکدازاصارک ذلا فلاس نالوا

 ندنکیدسلیا دب سس ی ۳ رکو ن ر ن ؤ٣ سکعلاب

 كجا هظفاحم یی ندردغدب كران و لو یللاوز
 یس ردقهب كنو نکل «یدشود ید هيدي

 ۲ لکوک



 و
 : ابد هل وا نود 6: هد وا شما Sk dae دم

 مدارعان مزسلاسط متحد هآ ءآ ۰ نوسلواروصتم

 هم یزاکسفا وع یخاوآ 7 سو مود « ےهراج

 رک | یادا-اوا سو ام قوب قو » كرما بالا

 سوب ام هدنادید هسیا هدرکفرب یکم نرم تی رهکرام

 رر نوچ ا ناسذا یلوا ها سپ قوب یشر, یقجهلوا
 تماقتسا تاعبطویب ولع كانو كراكذا ۶ رديلذ

 - کرام ةد مد ؟ردصوصح یبهنلاصازکلاب یتااسب و

 هتشنا هکردشهروک دوج وه هدن یرانوټ اةلطهتی ر
 هروک هنس ہد اقا رار هليا tf ید لب وا مادام

 `2 شعا قو یکیدنوشود هعشپ ندن هدااح یکیدمش

 رواوب ریش م اطر كج ەل هلوا ت لیست زاددم والو

 وتو سوی رز کا لواراب ودلزا ومدام ۰ یدیآ

 - الو توالسومادنا و نمسح بو. وا هلت مج تور
 لضصا ندندلوأ یط ونو تالاثوا ید هل تی و

 رول وا لضن هباملا یوم ۍسهفاک نامه ربع هداز

 یمودنک یتحورونل وب هدنسوهیت#ا راب نوسا وا هسٍا
 هکم تعوک تک از هجهدایز نداتعلخ هلدسحیلاصا

0 



 4 « بار دام هد در ا 4

 e 5 ور ا رح وش ا سل« 4 |

 تال ا 7۳ وو ار و J E ا ا

 E اوبا دوج و دام هل ..سکع هغامد هد ما ِ

 “ا : یو دید زکلاب بد رهک رام هلو واو هسیا ترارع

 ۳ lalla هد ر وص یقیداوا ج ید یک دون

 ضب ود ¢ مددشناب كلت رهکر ام د نب هداب ر ۷

 . هش | طبص,ر قیهآ هدلاح ون و ررانف کرو دنناروصت 3

 تقو وسش ایم :آ و رارگتااب هژناعف دسکعلاپ زە

TaNهلرص»هدلاح خادلواو ر یر هلباراب رب راکافو  

 هضاب را هلام یخ ولو ارو کی e اما 3 ي و اط : ۱ ِ

 یدال تا شا ر ید 5 هاا تاد نر 5

 نوسلواتب زهکرام م ؟!نظ هله ردوکش شاو ی ٤
 لی دشت هد یا م لو زا مایه ۱ 3

 هل وا قله ۰ ۳ لوا A و ا 0 9 3 : ۱

 كنها ۵۰و ید فاو یدوجو ب بی ا 1 8



 ۳ ا ل زاو مدام کرک, دا نت ا و

 .رهظء د هنفرش یم دن تک و هناذر یک لواراب ود

 3 هوا یناشولع تب رکرام هدنکید د )¢ زکید) وا

 هاب و ورد تاند هد ددا یدتمسدا قفل و رص

 دو داتوم رایدونا زار هدنرروع قرهلوا منام لوبن رد

 "لب قالوا یملوا روپج همسنرب هچمهداب ز ندرع
 ۰ یدابا بارشا هلوپ

 وش یش ا ردشلوا لنضاح نشه هنا

 ۰ یداب ادیت اه دناق رد هی ر وص

 هسوک هن ند رهکراغآ هدناکوک یدنک لو هراب
 یهیدنک یحایدهدناکوک كت ر کر ۳ یک یعیدذوا

 وهد هس دینا سا وا نیما ترا ,i سشعوطرد

 قرهمهلوا راودیما هلا.دبعا هل وکر هت ربا رب هلسنما

 توعلاقفلوا تعاسرب هلس ند زاک چم اه د نیو ارص

 -وفیرلب الوط هرلنا قرربدناب وا قد یب راجعا
 دنا قوس هفمالوص یخ! یییرایدنکو ندقدردش
 ۱ هدنرزوا وفلان وش راخ ھذا ما هر ص ندک

۲ 

1 



6 ۳ i 
 یدر والس هلمسم و روان اطهار یزد ورک

 نالوا هارب وامادام لوا نوک اب وک یسد لوپ و
 و میظع لاک یک شاالوبعوف الاصا یسههفاسیه

 در هلا هء انتی ( هزاسالاتسج) هک و مازحا

 .زوک هفظولابسح ز ول مادامهله یدلیا مالس

 ندویخزکلای بوب.هربآ ندنب رهکراملزا ومدامیتب را
 ادعام ندنفو یکیدر و مالدتس نکیآ رربک 4 ورا

 ۰ رداع هسادد شاغابهلس هن زود تالو

 هتشد نفرکر بک 4 هج تب رهکرام هکراو ردقوش

 شعرو دک هرب رضا اب وک بويا هل رظن هف رط

 .احش او لازا ول مادام لوا نوک رب هګ رفوطیک

 ید روا یوبنکمرب یزوفدلوا شنا هیات رپ رز
 و ر ندرلنو لزوک 4 *ا راکهچ لوپ » هدارواو

 .تکاو لو لرهد < ممسذا قباح طف مزدا تک

 داود ل و هلا 1 ول مادام یهبدنک لاغش الاب 44 العاب

 هرزوایءام هشالفازواقوج كندلحم وا هن بور و

 تورون؟ قرابالغاب یکو لوب و یدالشاب هکعزک
 هل میان ۳ هج.دان ز زر وا مادام نامزیکیدلبا 3 دون



 تر
 ۰ ردشاوبع ودو هل روص
 .درون یهیناشوش هلا زول مادام نامزوا لو

 تسدر لاحرد ندرکجمج لزوک لا هرکص ندک

 . و هن رهک رام لزاوءادام هدلاحره م » بوب رای

 عده هز راد فون صد وا کک ۱ م دن تک

 دوو ه-نرهکرام ندزکفرط یدنکزس مروهدبا

 « ردوو مکچ هبداکا زک هسدارروک تیا تم: یک

 هد رهکرامیسدواو شهر و هز وا مادام یهدالرهبد

 ندنسهیفاشم نببا تعبس لبا لو یالبس) [طع اب

 ما ثخا یسنریا کی دیا شغالتچ راب-ے ضب ید
 ید ید تیر هکر ام لزاوهدامر ار هلا زر ول مادام

 ۰ ید.شک هکمزک

 ۰ هایده ردن را زار ینافلا یکاوالزا وهدام نکل

 ( ندنسصف ) ندنسوناشكن زهکرام لوبهرادخ+!ریخ

 نیش ییفیدلوا هجون» هنسهچد یدنکو ییفیدءبج

 وز کن ندای کوک نوک دنس هحل هرس هد راه قالوا

 هب وی نا م هلهجو یداتع» یرب نده وا روک
 داتعم ځد تیر هکرام نامز یعیدشوف هلابعتسا ردف
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  ۰ 2 3ی 1

SE E 9 
OU 8 

3 O ۷ ۳7 
 :  opدرک ۵

  ENS MEP e. ۱" N heو
 من :

 ماش ازم هکر : هکرا u زکسرپ هسا و
 دا هاش رز وا نوعلاب وات راق هر ها و هنانبم ما 1

 ورد هد یدغاب یدخاب ۵ رض تب رهکرام رکيا دو

 مدروص یب مو مدل وک لا هارب درسو ین
 «ع یحفجهل وا یراق ناو چپ را ی یک ز ول o ص

 دی SE مظعت 2 3 وا | ولحرو ھی ان یدید ۱

 ايڪ ےک لب وب صد Pp ر ةيمەكا ترامس ۳۹

 كنو < زکسکجهدبا لوف هدزکوبف یرلن
 ےب نس! زوا زوا » هاروجتر تا هر" رزوا
 2 ی ؟ لو رم ۳ كدا ر ود هدا وزرااڪ یگ داعس

 1 نارز تسرشا وزرا یمغلقا وا یسب راق تنا وب

 € عه دعم و هك وا شا یو تدالسو لا داعم

 ایفا زارنا ےک رایت ےب ید ایصقاو مت
Eشاف: دنس را زکیکدا اد تھک ددسزا رع وا مث  

 یاراندهفیدنلوب .دکمروک ةدادب یغیدلوا شاوا
 تراسحیچ داکب یا وا شدالاق صدر ج هديا زتس

٤ a a 
 وش یش زمکیدد ردشلوا لصاح نه هلوب هتشدا



4: 
 ی ی تک و ۳ هلزا وءدام نت مزدا تارغتسا

 ٠٠۰۰۰۰ دلا چکیدروک هدنح زاح كلو 4:

 زک هانا مدت هغ 7 هترکرام زس كعد هن

 و كرس زکسقارب ن هة طا وا مادام ماج س
 ۳۰۰4۰ هدزواوپ توق ها زکنظ

 : هکرام هصکر ها اییتر واند نظ اکو مزو ک اے
 ندب تد ر هک رام ا نب نایکد ید

 روم دا یپسددرهل تیک ها هم

 یزکب ثلرپ هراهب ههلوارص» هنروصو هه اثم
 روا مادام هلدهوررارف یرازوک بولوا ېک لوک
 ارز دوو یان ھم ید رات هج ردو قو (

 ایان راز د ههاد ) ردنا تلالد هزکبلف فعض

 4  ق 4ذ هند رز وا e ۳ هو

 ۱ ا یکیدنوشود لود
 و هود ند زس هکعردبا نم-ء نوا زکشاب 2ا ت

 ِ اما شالا هدمرطاخ كب یح ردفوډ یکيدنوش ود



 6 ها .
 لزاّوء دام یتح لزوسک كب مرویلپ وس میعم

Eرانو  FOEكي دوا سیما  

 یدا رولوا ذذاتم

 مەسل ى كج هل الا تیسانم و یفج همل وا برف

 كزس كرهیلتد تکو برب لزوک ندولنوش ید

 ۰۰۰ اما مدیا ردنا مع دقت هن راودنک هلزک دان تیام

 هلو یراودنک لکد مدح قو قو ۶
 رس هباا ییزاوزر او راهسلوا شلوا هدوزرآ 7

 زکیدا رروتک هنر
 اشابعیتک و لزوک !یمرای و نم ج ت

 ؟زللاوزرآ مک یکتا
 تک و هت رهکرام لژاوهدام طف ۳ اعذاو

 رداد م , 5 عا عده

 تیم اتم نالوا هلزا ومدام الاف ) همتا & می

 رلسانج هدلو وب كرهي» هدا مک قرش ۳ یک

 اکو رکشرویدا راكقا نالعا هلبا راهاتكو

 مردیا كيربت یزس مهد یشرب
 هززوسو ( بورتو بورازف ندناصح )لس ۱



 قالم هلی سو دنکب وک هبه هدااح ید لوا

 هدارحاو ی هدنة یک زب ول مادامو رولا

 هدنتفافرنکیا رزک یی! رفاسمرب یقیدلوا یلجرو
 هلا راکازتحا ثیاف ندنکیدلب ییکجهاکمزال یفغلوب

 ۰ هردا تئافر هالا یوم هلا مالسرب

 یکیدرردتاغ رز هلبسهوب» زکلای هحرکا تنه لو

 كتعبط یسبدننک هد هسیدیا:دک عا هداعتسا ند راء نیس

 ندنغید لوا قجوحر ناجا. ءاد دن رع ر

 راک چو عاونا یله یکیا هن رال یدنزک كنار

 نقدر ظذ ار ول مادام نب را ها یداش دک ١ ید

 یاننا ندنغیدلوا شعا بلج ق فاطل رکی چ زکلا

 اردا رصد هرکحح زکلاب ید ی هداشاعو ریس

 : کی دیا شمالشاب هزو هدلو وش
 لانه + فیطل لس زکب رکج لو وسوم نال ج

 ..۰ نامزو ماغ ید قامز جلب زک
 .. شت یک زس ود نب راو زکشح مادامتوا

 یرالوا )تم هلساساع كناوذ عدلوا رم هژب راش

 ۰ مدر دا یران 4 نوجا



 هل و هلدنظ م رز هد فلت افت عمدی ی دف 0

 روبغەكا غۇ 5-4 جاقر نوا رطاخ تدیطق دار :

 . هیلی وس بوش یکی رادکجو یسعآیعذو هوا
 .دنوا فوم هکاثوتیارنو یسامهلو زوس كج
 لاححوآ هد زین 4 زت ین ید یکج ءاک یکیا یب

 تدا رش ندو و دل ازا هتدا ر هل ون يلدا دار اهلبا

 لا ربا ررحم لاونمو یدک و ام ۰ یشازدیا

 هردنمدب تج هم لوا لصاح نیمیهلو هدنصوصخ

 تیداو فرو تباقلوار ۰ مد دن یو هد ۱ 1

 . رب و افطا كن راکرام بواواقجوجرب بوجک 3
 هلا ر ەليسکر اتاي ردز هکب وک هلي یال تسر کید

 نور ۳ زار ۹ یا شفا اهودا زا عارب هل ۳ : وا هدلاح یکیدلس

 ۰ 9ا رسا هعلحاتسک رب لوي فك !راکفا یدک یک

 یه نانلوار د ا شدانوا هدرهش مهد ہنظ نە 2

 ۰ شتا لاح هیتر وص رپ رخآ
 را 9# نشر هبحاتصد تن ردکرام هک لب وش ۱

 هددرمشط ېد لوب نکیارزک ب واکه نس هج تلو نوک 1



E 
 راو اا 7 واناق درب ۱

ید تم كجد
 ۳ 

 3 ۱ هدنسارا یداشم قاطر هام: هلل وا هدد وق 7

 و و ۰ ۍدالشاب ههل وا لوغش» ید هلبلایخ كد رهکرام
 ازم هنس ودنک ید كناملایموم هدنالابس یک

 ٠ كاملا یعوف ةددسلا یدایا لصاح نبق هنفیدلوا

 ٠ جاننا یس هجان كنهروک ذم تالایخهلبب د یتلاصا

 تاب سب یسدنک و ییفیدل وا لا یل شا

 نکیا BE هاشم ی را اذ نامل ا یوم هليا حس

 اهدتراما ریز ر رکیدرولنید یقسع هنغابا یو

 ۰ یدالک | قد یسودنکهراهب یعددآ روا

 هاو ید كت زهک رام هدیار وصت و تالا

 دا شعد ۍدلبا لصاح نیش لو هنف دل وا ارم

 كنه س؟یهرول وا نک# كمر ورک م هلب و یو "

 .ازلصارب یبک تی رهکرامار بز ردیسارو یتهج ممم لا
 ۱ یرولب هدا لاری هکعا شهاوخ صرع هلو هد

 هلی وط زانم ندو هاب سد راس تلو هک هداضرف

 ۰ دا راو زاشاو تواثوا نوسل وا نکهیملب

 ۰ 1 مرمت يا زا هد ۸-.تساادیا رخ 3 تد TE رام ۱_هفاو



 لثاب هب هناب رف لد تاک صب قلاراقلارا ا

 ۰ زادبا بیعت اب و لکوک ۰یدیارولوا

pA 

 یلمادنا یو یلب وب و اناوتو چ هدنناذ دح لوپ

 نامز كس ره ابهد بولوا ولناق یلدر :یلت والح

 ندن؟ الما تالواراب ودقود هيلا یوم هن هدننایح
 هرادا ما رتلالاب هنسره بونل و هدراوجوا قزەلوا

 ندنافون ردن ندیغب ر مع ودزوب ناسکسیکیدلیا
 كلو بوالشاب ههراداو مالا یمردنک هرکص

 و اعفاو ۰ یدارداشیعت یک راکب هلی الصاج

 هد هسدا روش وا نظیک قو یه وز هدارو كنالصفت

 ادم كتاتښحو تاروصت یکءد:هح لو لس : رک رام

 موزا هدباا A ی هلغل وا تاوص و "یدنهو

 « ردراو

 - اردو لقه و روسجو یرج تیاغلو هقشب ندیو

 وتلاس) ینورد تایسحو یرکف تعالس ریارب هلیلب

 كت رهکرامبولوا ناوجرب پسانتم هلیغبط تماقتسا
eیدا هجر هلیعاض واوعاضوا یکید زنم وک هنسو  



 هک تاناور فئاطا

  (لگحوک) ۱
 اب وروا هدهشاس ننس هکر دمولعم هراناب وق وا ځرات

 ها سد اص ناکداز قرهلاقبولب زا هدنباغت تګ

 یدیارشفل و هدکع | فسا ردق لوا قاخنانلوب
 كمدار ندفنص هان سدهدنناب یعب ربادعامند ران و هک

 یداقو یرا-تعاوردق هدردق ناوبح-ر رفح ألا

 .داز یقاخر نانلوپ ندفنص هاب سد هدرودر هل وب

 ا ضش۸وآ لات هاب همالسرم كانم ر ناک
 ندننادناح یامدق هسئارف هاب سپ رب هدنعالوب

 سپندنفرطتب رهکرام یمهمب رک ثاواراب ودقود
 و تایسح نالوا هدنفح موق كناماا یو یال

 ۲ تطال شعب کردللوا هل وابجا كناروضت
  نطاحبییطتقرهلوا هداملاقوف تروص رب و هراعبت



 یا کاو اف و و ٠
 د ییاباکحو ی نالو 7 رک تسدرد مرارف 1

 ىي ەنازحام رانا دص لصا هد هسیدنا كارشن هلا 1 :

 ثكنا ونع و مان هروک هنغیدل وا ق و هراشانا نادیم ت (

 .رماك.بلاراشتاوذ لبات-هنسالوا یبمهار چک |
 هلفلوا شه و ممد ةسحو اندام كعا لاثتما هني رل

 او ر یکیدلیا نیعذ ندو رط رکید ید كتروصوش 1

 -واتب رو نالوا لساح نوعا كا اها یجروب ۳

 هد دص وص تروض O مارک گرا ر دز ۱

 ندداج ی ̂ وا كناباو رب دا اطل هارد ارکشتشضرع 9

 دعو یکجا حارخاوعط ی ردي ځد سوری
 *غدلیارادناهنهبطو ر رع الدا یگدردوشاهلا

 دلجر اوهدرب ر یجنوا دلج جب وا ید نکو 3
 قص دژرادلج هد صنم ساق هر با دیاگ دو 1 ۷

 نانل زا رکذیدیشادنا عضو هژلیسا رس يسر طا س

 هرکصندنو و یت وادم دلج یحرب هلیلاح دلج جوا

 هرزوا كلدنا دیایرهلرا هلحشرر او ا

 كلداآد ندر ی راو رمو هفرعع ل دلج ی درد وبا 3
 تحدد  ا سس مال 1



 ِ نا ی و ی فا 2 ۱
 ۳ یتفجل وا ترابع ندرلج كجوک جواز لا كن لی

 ۱ ( نظءوس) ید , یحش رب هله ولواو ن ا و

 e یلتبجا یر کید و ملوک یسب را سا تراس )و

 ِ لد )و (تلخ؟ ) يدلجی هکیاو و 4 اک کا

 1 ِ : رکید ی جا 1 یرکید و جوک یو تردت هلا

 .  یدلجیضچوا والت شیدا وایواح ی4 اکح ییا
 1 باکو زکلاب لتا a ا ( نانز هغساف ) )ید

 مدیشعا جا رخا و عبط دل اح یدل وأ ی وت ی
 ٤ ۱

 .دنکهدنر رګ رکو هدر اوصنرک كراو اکحوبشا

 واره لبا یصباقنو ضااو مفرداو فرم ید كع
 . یبهرکشت ض رع همارک نیثراف ییملواتبغر رهظم

 ا ید جو یک یندداوا شخاروج
 هيدا هرکص ندک دلار ا هناا فذ.طا ۳ ی

 ٍ .نسدترا و رد ام و و نصا ْم ۳۳

a 11 یلدا هل تای وز بل .طا  



 دلح یخ رد

اشکتنه) ویت وکہ د: ما قیجآی ما را |
 < (ن

adeردب واح یه اک یک 9 < و دنا وکی ر 
 

 یرزګ .

 تح لم دما

 لوا هعفد 1

 ردشاصاب هد هعرطد صوص هناد رر قرهلوآ ۱ 1

 لوناشا ۱

۱۳۸۹۷ 
ece, 

شوعبطرار 5 كاسر
 هناذ لر رم یص وصخ یر

 7 صوص
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  ۱شخرب وهلا لا ید هتافاکم راد هد دونه غول و ی

 هاب وا رای اب بز دو ا
 روا : E Nید كع ديما و رخ ریش

  ۹نوک رب یکلوق هلقاع ابلاغ نیس تراب ناف یو
 با هجرک ۱۰ كس شغا ناخ درز وا قوا دار

 ادا هل هسل وا شمس ا دار هر هلا دا رح

 نوزګو ئالد « كدار ربدشواق ا

 بارطصا تاتوخ ین ه راز وک ۲ ںوقاب نام م رک ر نو

  dlكنس هر اد قللوق هن مدنا اطح ن » قر هر دلو

 هد هلخ ادم ه نامز كءبدت ارا نب مدقیح هنحراخ

 ید هدنصوصخ كمر دلوا یدعش هک مدلی هئلوب
 تفو و یدىد «نولوا منیح الصرب کا یآر ناب

 هبعا ںولوار وبع هندوع هلتهج یتبدلوا ه دکمک

 ی دلک هغانوف یدنود ها

 ییومو شعالشوخ هدایز كب ند هلقاع یر كناشاب
 اح ةو هدنمرع ندوع هتداع سر د كن اهیلا

 تعفاوم ییبدلا ن دنسهدلاو و ندنرد ق ر هلیعص

 هاییضودنکو یسلاق داخ ںی اویا سا هک ا



¢ ¥ 
 ؛هدونخ كر هکج لا,ندلاع هدبقجار وشو شار وف
 زونه کم مدیر وی دب انشا وا تداعس باوخ

 كلاج .راشمامرب دکح دوخاب و كسشانک> لا ندا
 یدک لدر وک تداجس هل مدنناتب . نهی لپ یکو

 بوپد راشن نیبزت هلب وب یخدیکینادواج یاوأم
 رانو سلو هدتعوقوا هصاف منا هلاک هلپ زق كناشاپ
 ین راشباط قر هت هنیر زور | یتسو دنک هلقاع
 1 مرد القوف ۰۲. » و یدالشاب هغ+القوقبوب وا

 كهك د اب وک ندوب طعد ترابع نش اطر یعاس

 شابطیا . مرویبدیا نظر وبنوا سجی وقوق
 دیک ذ دب لای ولوج ا ار وپهک شعار انار دع نس

 ess كسشلوا لات هنت داوس لعبا تقافر همکح

 راوتید اعتب قنق دب المان ءدلاعمدت | ای هنن ناما

 کوب نی دق كلذ هد كنس نی راپ كس هل هل وا رهظمهک
 هدوزرارب چیه نم هدایند هک تسرولب نمی هک ذ یا

 یدعتهدنبقرهاواهعفدكلمهتیبشبا . . مدیشماهلوب
 غایح هدنچ روش هدوا . یدلوا لصاح وز رارب

 وب ږغ نوپ وق هک. پولی وف د ندنکوب



 لک ۲۹۵ ۷

 هاو شعود نوید « مدلوا هلن وا هلی هد نا

 ناقوب شنروک وت ناقرب نامز ۍکیدر وسک و ا کوا
 « یدلوا بس هتنوم راکفاحا

 ندکد لدا لیکن لهجو و ینهباکح یرف كناشاب

 قو راد دالغا اهد تدمر رار هلا هل ذاع کس

 هد ق دلو ایج هب ال شاب هرب رقت ی هیقب كنەباکخ
 -دیعهلو ار دتفم هکلک د هلقاع هد هنو هک و یدودنکه

 راب دلاقبوقاب هنب زوی كن رب رب ندنراةدالک یی رلقچ
 هدعامو ساد و ردق هفهر هل ةاع مالک هصالخ
 هلغم رب دشا زا 5 کعب اتدوع هت داعسر د هدول توتو

 وز را یکځیا ترابز قنفدم كن هک ذمدقم ندنتدوع

 نفد رباب هلعاخ هلماکو یزف كیاشانو  یدابا
 یدتیک هروک ذه

 شبا فسأت هلیتسهدانز یخد اشان هننافو كن هک د

 توری دا حظا # را زانت واب ندنف؛دلوا

 یدناشعرب وح قاهر هتفا ارظاو شم رب دکی د شاط

 رکج ہیک ذهآ» هلعستر هنانویآم هجر وکی وب هلقاع
 نوتنوت نداد هغدفد یسنب مزوک کیا ۳

 سس



{UF 
 س | وا راقلاق نامر دد |سح رایشرب کش ودوص
 : درو را ندکلد رپ و ر واړو وص هناك هدرپ ن ساوا

 هاب جد ینابات ام و شع از و یدنف | قدص زی قاب

 كبر ههفاشمو روش ود شمر و الا بولا
 نالوامزا هدا كلا هد هسا شمهاه كسا! ئ یسادتا

 ا رع+زمس » و واع یک : وط هدلاح ره یتهج

 لک هنر ز رو !عاخرلن ام زرکی دت اس وهو شهاوخ

 نکیدیارپ یر فک با رب نوصا نانا م الف ود

 ارون ا رشت هسک !د) و | بان روطە نیس ىد س

 وا <«6 د ید یدنفا و شکا زد 7 سا

 نرابعندرارگتاهدر راک ر ام ن رض ی

 یا هر ۵ .o ندودل وا تعد صش قفاوم هک یشربیدبا

 « شعار ر ویب اوج «یمرولوا كماتپال وبق
 یهدرببورت هایطم هجا وخ هس ر زواكن و قل را «

 لح هاب وساما شد بو یر دلاق شه رب و ی رب دلاق

 یدنفایدصتاهنشااف ان وطنویمهلوت ید رقلرب

 محل وا هن) جد مدجاوخ هلسعد" « لدا واهب »

 7 ەس دار ول واهن لدل وا شلو هلکک ر ار یب نس



{r 
 ۳ .هد رب دمت نب ردو تنم وب
۰ 

 ه زف رب ندد | شها وخ ض رع هن رود ذکر ضاحنکیآ

 يدار Er رز E تفعآ

 و ی ی ندا و 1 1

 كشسا ا يج ەر دزو ها 5 ر ا فا

 راک وا هدیک ص سا یدیا هدفا ال | ن اوا

 e ند و وام هجا وخ هک رب «

 راکب ولد ر دشت تط یللبس قوبهدنعات یسب

 هد رلماط ندنعا دل وازابتف وايم وا« لاح لرلح راک

 هاهو هد وارگید كماط مدجا وخ یدار وایتا

 1 هدنسهق را كن هدرب ندىا هظفام قنغات كنابات

 قوغوص یعاشا ندنشا ن ا رور یدلسف +

 نکن یراق هات ءدماط نیز هد ی ۳ ۲(

 هدر رب ردو هراوبدرب ندراوددرب ییعات سکه

 رردبا هظفاحم لرهکح



 ایا ۹
 ا یتسهاع لود یا ۵ مدش وف ۱

 قدص یک هلدسلک هبلح هک ردن ابات هام ملت وا نابات

 یتسیادذک ی و ولد بوتان نوحا ىذا

 هب دص ین سعيا نداشاب لتر وص هر ,دنا قارح

 یددوا دص هد هسیدب نا ضرع هلا هطساورب

 هرکف هن ناتو روا o ا ا

 a ا قدضص ا

 ورلباندن انج واعو نك تماعتساو نفع یسعا لوبو

 ندر وب نابات هام هنن رز وا مکحو و رک

 وا ا هنکح ها روهظ تک الور

 3 یوروتوک بوذبا لوبد
 وارساهدنلا توهش یر روا ن ہراککرا ح «
 و یس همفر ندنس هش ر تراساو | كکرارب نال

 رح هیج ود یس هیصوت تی هز

 وڳ تٽداع صوص اب 9 3 یر ول هلا تک

 ۱ کرا لر دم صیصخت ا کلا شیداقر هیه

 0 ۳ رب وروط بودی م مد را داف د دوم



 i hho da: irik ۹ E نیم ٩ ۱

LS DEOL a 
Ek 0 1 

# 1 ١ 
u 1 2 ۷طعویدب | هدنهماع دح وفرب داملا اع گا  

 -زاب ر واک مال قلوا e ندوب ىدا قدص

 لع هدوا 1 هل هسقاب اب دوفوا هد نس یرلیش یاد

 هد دو الخ الها نوحنا ىكىدمەت هو وک زل داق هداعنا

 یک !نانلوت فلاح هد هيمو تداعیدع | روشاو

 یقدصن هر وک هلاحوش  ردقفاوتم هلب رکی دکب رکف
 هحوق زم راق مزب مهسا ردنا جاودزا هما یدنفا

 لهان  نمهرکب هر هجوف هرلقلبراق راس نم
 هداکوادساراو یشرب كج هلند نداعس هدنصوص#>

 یددا سعد « زر واوا رهط
 كنهراس: هک هاو |

 نانا هاهددزب « هک لوس یدعیح شاكا یھ

 سا یسعتف لر هلی وس کج هرو هب راجرب هرز وا

 ماشح اوا یدار رات یهحاوخ ءدعلا یا هسلا

 یدسود دنعابا هدیلا كم هحاون واک نانا هام

  Nوب :دراجر ارد كی ود هس ۳



(INF 
 كعرکوا ید ن یرایش کشدلوارادربخ كرس

 كن هیک ذ »رفح هرههخ ید رقندنکن دن د« متسدا
 مدسلوا ردتقم ن هکشیا هاکح نلاوج | تشذکس س

 مری هد زکج هلس هیلک د بودا لمح لصد نیس هلی
 هقسشپ ندنب یتلاوح | ربارمس كنهموح مه هسیا هنره
 مو رخ ندرارساو یزس ندنهدلوا ناب نامه

 بول د« م کا سفت رح هلاح هد اکح نوحا قماعار

 یدالشاب هز وس یتآاهجورب
FN:هب هحوق هدنرع یداهسلاق هم هجاوخ مدنقا  

 هک یدلب وس رلیش ردقلوا اکب هدنابوب یدبا نعراو
 هدنهماع هجر دول كالهأت ها مدوعوص هل نی

 كندتفا قدص اضحیشدا لوبد یو هنن نکنا

 - دنک فا رحافوی وا رایت ورا اندنسع ادلا لک

 ینتبحشكم هجاوخ هلبلکت بام زکه ساب یدزا رهن هنس
 دلی افیلکت هنسو دنک ی اودز امهدلاویتحیدلد |بلج

 ۱ هک نوتبویمهرب و سر داکب دیک و ام ەج اوخ نامزیکء

 وفنم هل و هتسو دنکو یدتن انس در هل كرم دنا ی دص

 هدیعلدر وص کیدا لوف نوڪ "ییشرب نالوا یر



 شک ها ردلت 3

 تقو ردقتعاسر نامه ن دارا لوکس تیروصو

 بواب داوا رام هز وس ماخ هلماک رکص ندک هک
 هدک دید «.مرویپ ر وک ؟ سویا كب یزمس مدنفا » هرو
 هن رزوا كن و یدلب | هلن اقم هد 6 2 وب نکلا رو

 هاد یس همدعم دروس ی هاب نوا » هلو اع

 ید د « قحولوا 1 هدیس هعاح

 هدعمارا هل بسور نوعا كم“ د نیدر د ره هراڪب رکم

 ۰ » ن رار هیچا زوسر قحردقو هلفاع شعا

 نکغیدلوا رادربخ ندنتافو كم هج اوخ نکلا زم عاخ

 هز ناب نکبسروب هنلوب هدنسون ام دحر د وب «دلاح

 هداعوید د < مرادربخ ندرلهب هک نک ٤ لغو هدلایب

 اناننوحا كلب ملا نالیصفت راد هنناف و كنه. د

 هدن رو EAL هت ید و ول هدا رم هداب ز كب

 دیک ذیشادنرق 1 »هنر زو یمن قم
 كس هحر دوب ییالوط ندنفب دلاق ده ايو یرمسح هل

 قرهریدنرا یع وانو مروا هد ن یتشدلوا اک ۰

 نوجا قلوا راد هک یا رد سر ۽ رخا ات



 1 4م ۸۸ 2ِ

 ۳ روا لاک ینوک یستریاو یب هحل کوا هلفاع لصالا
 د هاج ین هک یی .E هلن سوب اهو ۷

 ا هک یدلک رق منکر ر
 .كناشاب ینو نک: ناو

۱ 

 طو یدالک ا دلو ایدرک اش كن هک ذو یو -

 ندرازح نوعا كمر وتکر بخ ند هيک ذ اب وڪ رق
 ید داوا شاوط هلاقو شک اب و و یدک من وهج

 زنا لوبق|هیشت ماال ندکع د یسوب ناف هلتهح

 یکحشلپا نددالوب یزوب بوک لوک نکی تب
 كج هل كب | نة مستو كح هلی هدنا تاالد هتشاسد

 هب هوا قو لاع>۱ كع وز و نوسلوا هد هبترح
 ر دلصن رکیفک هن .لدلک افصهن هرفاسم هدناحیددریک

 دنب رزوا یردنم ناکرا بوی طقلت هلن ظفلرب یک

 لح یکحهدا تدوع نکن ان یدر:وتوا بوعبج

 ر وهدا رکفتیلاحكنار وا هد شمع هلو اږ اخ هش

 هلردن | سیصح هب هطقنرب رکاب یر ظن .طخ یک شع

 ر ولوشود نیردنیرد کلر هينا لیدبت یی هطسواو

 نالوا شقنا ادیب كنر رب بک ینر رک قاو
 هک یدتنا نط هلقاع ب یدیار تن عط2-الیراقادوط



 روک یی ر

% ۲۸۷ > 
 طوف ىدا رانا افتک | هلکم هنکح ا

 یناکما كمر دن د یرلشاب یک قولوا ناقاند راز وک
 یتشادرب كنهیک ذ یدنفا عاخ قلاراو ىدمهلو
 مرق هتشبا» كردم باج ییاغوانالواشعا روا

 نوسر و رر اکو و اکسس ھوا لوا یلسنم هلکن وب

 هدناعسکره اب كسلکد زقرب لهاجنس رکن قوح
 ناور هل وب وا راک ماا بوی اش هلا هتووه تد ەر

 یقرط تلا هتشیا او یا یدین

 هد سار وا رک ف راعندنایلب وس نایلکد مر ویمهلو

 هکب دوجو یدنک هل ارطضا ندش کلا لک 1

 هلفاع ییجوج وید « تیا یس هکماموتک ررمضرب
 كي یربدتوب كع اخ نکل یدربو هنغاجوف كن
 یشرب یک یوطنولاقجوجاریز . یدلوا بصع
 اس تی نیس اقهم تاب دنسرروکس نا
 لرهبد « یلوصح یلئاط دلرع نساطیا لک »

 ندم ا راک او ۲ یاب ھت رھا
 تن هلفاع اب وک قجوح هلک عا هلاماهفجوح یس هدا زا

 3 یدلواشلو قاتروا هن درد



3 ۸1 ۱ 

 نوا را ی
 > ار هدرالو م رو هللا اشنا » هدب | هدب ا سفن رح

 یدلس هيل ولس یدرفل تفح چاقر هد« ردرکسشاک

 رص كب یباوح كرالاوس یکوت یس هرات هلقاع

 كلب یو رد هدلاحه هک ذ مدنقا عاج « بوک

 بوایسکی راص باص یدتفا عاخ هدکدید « مرسلا

 واد ۰۰۰۰۰۰ هک در ه هن هن هزت یرلفادوط

 زس ) دوخاب و یدمهر وت یدلوا قحه الشاب هز وس

 یم شش اےک ۵ د یدل ون عاخ MH (رع هل

 هدنناب و یعاضوا كد دنا عاخ هل ةد هادی

 یەک یسمالشا هغمالغا نامه كعاخ هلماک نادلوب

 یدشود بواب رس كردبا بارشا 4 هلقاع
 رع ەر رو فب رعت یلاح یهدناوب كن هلقاع قترا
 و دایرف یهدنشعنالاق یونلکود هدنرز وا یر ول

 یقوم ینبدنلو نکل ۰ سا كمزوج هلبا یتاغخ
 هرفو نوک هرفرب هلب و صصخ: و هج دا رطاخرد

 تلاسب لاک بویغ | لالخا نناعذا جد « دنعاس

 رکنا هگدنوشود نب وجو هدتعاسوش كنیکعو



 توعد هەوا ر سود € شا ا

 و دنکد لو اوت تشسادنرو مو » بوتان |

 رر وک ۵ EI نکنلتحار زار . هدار و مس ردهدرب همش

 ۷ جد « هد اعو یددد ( یکی

 یتشادنرف هب یرعوط ند: یواعوب د»ملکد نوغر وب
 س » عاخ هدهسلا یدنشود هنم رع تمر هک

 ۱ ی ادا لوب طف نکس هلی یرگفلنوغرود یدعش
 1 1 همارک او بزرگ هوا هوا كرهب د » لار

 1 ۱ ۳ ۱ یدالتشاب
 1 كنیدنفا ما كرکو ند رح كنکروب یدک رک
 ِ یسلوا هدلاحب یعا كب كنهیک دذ هلقاع ن دنروط
 و ت ور هد هس دد اردیا حارسا

ESET و 

  ۳زی  eتی ۲

  EES ENرو ۱36

 e یددار وتا هو دو ار هدایز ت ف ار نددخد دم ها یه 3

 داع یدلک همرح ید اعشاب یدلوا ماشا تباه

 EA و اع :رکصندق دنلوب هدنناب کر شاد توو ا یدنْها ۱

 كح هیلد وپ لصا علی خا اب وک تواک 1 SERT هطوأ



 کتک د و اریانا بد ود ر لار کک

 را < ەھ دردم لاو وه ندزهیطرص ی

 0 . یمروتک هم اج بولا یر یکتا رخ هلس زب دوام

 3 ند راکذراو یب اوج 5 ردو قحاز .مسبا رلو دا 0

 ۱ نوتا فک ما د دنوکزب ۲۳ ن نا فا.

 اوال او هبا> نوکی جن درد هله ٠ یدرات زا ناو

Eهيب یرا او رب یا رودنک و نخ زا هر مش 4  

 و رز هیطبض یوزر هی رزوا یم ههافا كن یدیارکی. 0
e1  باور وتک هنخانوق كلانا لاو هج رغوط یی هلفاع  

 ۱ 7 ا 1

E٠چ ندا تد كش ا ۳ هاقاع للاوز  

 | د ارمادا فرا jS ey تولوا هدنز وک

 ۳ یندتنا لاّوس وید « روبت ا ه دهطوا نف مهیک ذ

 ) )م له نا اور ناز
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 دوب لر هيمرو شود ندنلا ب وام كلا یتیدلوا

 كتعسطدوخ اب و هنهیش او هننیعكتاصوصخ ج ر ؛ دم

 دک دی ساز هنن ر اث ار اس كج رب و توارط هوہط

 ټډم ناسنا رع هن ناما » نوديا شورخ یا

 یون راها ورد« شا لمر وک لک ا
 یدکی سهآ » لبد تلاب ن رکف نامهبقاعتم یتس |

 یزیشاب درج هقافا وب ثا راک افج یشدادلا مدا
 تن ز یتبم هدصعم هل یربغ ندعووص هبالب ندالب

 درج یتون كسشهرب و تفاطل هو هرګ وش كدرب و

 مک اکوا نکم هن كدا یعوسجا كم انارمح یزپ

 تج رعالصا ل هسر وشو د یس :رصرب یدعش ر ونادلا

 هزکد و ینه هلج ك ر هيم سوک یزوب تقفشو
 شاالآ وب كنس م اعانیا مام انیا اب كسراغ وب
 هل. هتایح ندیارادتنم کیت یلاع مالاق هکشاع و

 هنداعسر یتادواحو یدنا نامز ه مر و تیمار

 ےکج هکد ہرا مرالغاب لب اک |مهسیار واوا رهظم
 نودا كل اهادیدنا لوصف من

 هدنا لوا هلبا لاعسحوالوب «یدردیکندلا نت داعس



۵ ۰ .۰" 
 ۳ اا ید « م ر ول هب وط

 و ناسا از هتلاحموا وارسشیک ره هللا هللا »
 ر دق هب هج دیک نسابردن وع اناسنا یل غاص كل هتسخ

 راوشراقهبانب وا هلوک یس هد ردنا تګ هداعا هیک د .

 ,ی هلقاعتیاهنهلززوس هت وللوب «كسرپد هناکا هسی
 یدنوا قدوم هعانقا
 یک یا یا تک اا و اقا مندی
 داب رددت ویا ركع اخ هلماک دن یوبالیشاب هکع وش

 ر وپاو ندل وبناتسا هک هلل وش ید ر وتر وضرب
 صا ویل وا هلب ندشبا/قمقیچ هن ور دنکسا هلبا

 لوبهرق نال وار دده باح ناو رادنتکسا يالل اک

 فا رغلت ر هبیدنفا قدصیدنوحاكت و هلغلوا

 هر دن وکن اور تخ هدرب هلب مدارب هن ور دنکسا لر هلیکح
 ربا ب هلع اخ هلماک یس دننک هرکصندک دت | سال ا یسع

 هكنسهدلا وبول وا ینکظفاحیس هناخاتک هیف وصانا

 ندلوبناتسا هلتلالد یدنفارک ذلار اهنانلوپ ند ابا

 یدلوانا ورهلوبونهر وبا و
 شم زا دنت ر وص همانتحایس كن هکد هدهار یان



  Eمی داف ۱ ۱

 کسا رست ومشا كءاخەلماک عع كما ا

 نولک ا »  Skنوز وانوژ وا هل و ول نب که

 هدب ا رومګ یر  faهلعایا هصروف ی

 قج هیالغاوید ۴ مرولب هدیک لصر یلح

 ..یدرتل یدل دیک یراهکج یدمهءالغا یدلوا
 هر ا :یدناز وابولبسسیدلاقیرادنفا ید هکب» اش ۱

 نایب هدهنکج هیلبوس هد هنکیدلب وس ماخ هلعاک
 ردقهننسم رق»یدالشا هکم رب و ترمغ هد هاقاعیدل وا
 ۳ هاش : وا هل وک حر و ناسا نامش 1

 | ی وه اه ند هک حا

 وک نس نامز وا یدرا ر ول هددا ۳ دم

 2 هتسشا كدما سک ح دمر 4 ي یفمز و

 هب لیست ود د «كسر ول واشعیاتحایسهدرب هما هاو

 ید الت ےک دفا عاخ هلءاک ۰ ۱» هلْواع هدودالشا

 ۱ هدنلاحمول وا یهکذبو ودیک هعش ول هعّسل تح ایس

aقودەن ندتحاس ن رکحص ندودل و  



 ۶ ر ول وااحر یرام رشت یلح هسنکم ۱

۱ ۱ 1 ۱ 
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 نا وش ا هد د اا

 1 هل اص ا وس ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۱ هد دد وصاتا

 هلو اهدالم كمر وکی زس وهج زیکر که رشم

 هدلاحییداب | هعلاطم هعفد چاق ر نا رفلت ویسا: هلفاع

 ید یتبج ومو باسو بویمهبالک "ی رب ی
 هلماک یعانر واكم درد ماقاب» نویمهدبآ جا رسا

 "اکو یدروایراوبدوید «عابوق واه رک رب هد هعاخ
 ۰ توب وق واه رکج اقر یخداکا ینارغلت هدکدلکعاخ هلم

 کیک هدنهمر ولی هدیکل صن هباح نب ماخ هلماکآ»
 ٠ .تكمروک یتب"شعا هج زمسفیک هیکد راو مو زەن
 كنو ۲ قجلوایییاهبروکیب شعاهدالها
 3 ۱ میاخ هلماک هدکد ید « مر ویمه ر وک هطداررب ی

 1 هخ نیشیک هک د هسلاق اکی یملدم هیالک | مفا »

 ١ هر نك یلاواهتتسخ هجرغا اتداع للعامل وا
 ِ . هو, هشیاراو یناکمارپ رکار ویتسیا كمر وکاھد
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 هک دلک ی رادغاک نعت ی رلت را ا لرو لزوک

 « ردلاکرب متیفاع و یون هزیادطحا » هددغاک ره و

 وتحار ۳5 كزتادن رو هوا هک دو هک" دز وس

 رول وا یلسنم هلکن و و لاق هنغید! وا لک رب قیفاع
 -وم فارغلت رب هدنحما قاقوسنوکر نکرد یدا

 هرگرب بهاره و بو رک و راقو؛جوا یغاشارب لص

 -ه رپ هش وکه لوداع ند دلو اهدععم ال وطب ور وا شان

 ول در ودارا ییک یارخان و اه هک هب ر وک نالا

 رهدهدشنکر وير ارب هللا قار وب و یدلدا قا رم

 وصف رح ند: رب ناه قرلوالصاح ید: راح
 قر هیلاق تحاح اک ویطقف یدک لاح زب یک قحار
 كعاخ هلقاع » یولک جد هنس وو یدنک لصوع

 - رج یدننآ هب ویو بولد ردوب هد « ردیموب یوا
 یدیلوش » یوردشت وطدماتفا رفلت ر هنلا یو

 هلقاع یدرپ وربخ وعهد رب ويد « کنددااضما

 -اعسردندنف رطیدنفاقدص هدءاح ) هک نوسقا

 یرللاب وقیج ه و راقوت ی زا ولد ( ۰ هی
 یقارفلتنامه ل ردیا طما یربخ ولع هبه زت هیزتن

< 

" ۳۹ 

 دهب و یخ رج جب
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 -ابق یراکدلکهدیا تآرج نوکره كموع ںویلوا

 -ر وک قسم هرب دکن ردق هب هجردول هلغلو ا ندرلتح

 ناب هیداز وا نوزوا هدنهح یکج هلک مزال كمال

 دن هلب وب ندنوبافتک الا دکنوب یرابو شابا اکفا
 تقر كن هلفاع ینسلدبا تب ناو توا لرے

 یدیشعا اجر هلتر وص ر كجهدبا مازلتسا یتباو
 دغاکرب هنشادنرف لاحرد هن رز وا بوتکموت هلواع

 ینبشوتوخ او ینیدلایکلکوک كن دیک ذ تو زاب اهد

 یسهفرا كنهرب ام ید هرکصندنا یک یکیدلیا نيا

 نکیارازاب نوت کم هتشادنرف هلقاع هد هسا شمالسک

 نمنسوک ررتسوک شاب یشرپ ناباش هلیصفتو تح ماع
 ». درک اح یراذیم یکوت مکج هک ذ یدعن مزال دم

 هلا ردلوغشم هلیفراب یوا ردلکد هدلاح كحدبا
 وووا جد یرلیش مي دزادرب اد بیت ماود امار ولس -

 ندنالیصنوا ولد < نههلول تو هد هکلب هکلسب هد

 یدیاردىا ر یراصتخا هدلاح ره هلرطد قرص

 كن هک دیدلم ار و م هنسچ و امام ندارا مالک مه
 هلب وب كن هيڪ یداک هن اید ییجوح تاکرا هدرب

7 ۲ ۱ AIA THA 7 9 7 و ۷ 1 
5 34/۹3۰ ۷ 7 1۳ 5 

1 POS 
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 کز یک ا یزوس هرس اع ر + a ا تالا

 یدن وا ندزکب رز وک ماح هلماک مروي
 اصما

 ( هافاع )

 داش » هجر وک ییکیدلسک هضیق كب كن و کم هلقاع

 رولوز وا كرهرب و اعمر جد هراضتخاوب هک د

 ضعت هد هةست ا ترغار دوهن دفع از وا یزوس 5 ۱

 رثءدانایه هبای وس فال نوتنٌیلک یراهکح بما هتالاح
 ندنع؛ دلوا س همایک یس کج ید کياک یدنک یک

 یدو هکر ىج دز طوف یدتاربح هت راک

 نکنی بوبد نوسنک هلب وب ید قل ةعفدوب تیهتو
 هر وانهرب هقشب هنکیدلیدک هصیقكب كيوتکم د
 هلن | هدعاسم ا هغجر دقو ینلناشبرب كمراکفا

 یدردنوک بوب وق هفرظ هلترانکرد 6 یقلب
 اع رکص نوک شنوآ ندک دردنوک "یی ود وا
 -وتکم دیک ذ هد هعاناوج ولا ناوج ندنشادنرق هلق

 یز هداعلا قوف تحابق یکیدلیا تاکنرا كر سلنا



 ۱ ا ۳۷۹ 9

 ی قم حر وا ردشیار 0 6 نام ردوا

 ر ا

 كبوتکم راد نکحاودزا عوقو هليا یدنفا قدص
 N انا هد نس مەسل د ید ار ان اکب شياو 9

 هد كيما تیک یش ع وز یول نس ا تاسررع

 یرکحاودزا هلضعو راکرد كغدلوا شعا لوبق

 ديما كني دنفا قدص رکو كنس رک ربارب هلیاكي ربت
 .تعراسه هتسام کت رهظم هتداعس کفن دلواراو

 هوخ الا تج كعا

 هک ها نظ مشیمزاب باوج هدوبک ردق یا چ وا
 -رط ندمو .  ردلکد اشاحرد هلبصرغ هلن اتم اکس

 تاع کصو ی جا اخ عدل وا اا هک
 هل شهداي ز هغمزاب باوح ه رس و هاا ۴ دعلا

 0 كح هدا بح هدلاح یکی دعش ید شلو علام

 ۳ هیادخو زکتیفاع ماود مرویمهلو هدامرب قجازانو ۰
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Vo #۶هک  
 یفط) ۳ 2 مدتسا ن يکّعطاو كنس ! راک افحس

 ژ قرار هر نا هوا راک كس م تسلا

 مارک ایکو خل دای قمری دصوف ناف هرکص بولاح

 ینابحویح مهتسیا مهتسیا مدنرکوا هسا
 هدتنعاکس هد م تسلا یشرب ج توا م هتسلا هلس

 تءطا هن ینادواحو یدا ETE ا

 شوش یتیراکفا هنن ود « هديا سوه 6و

 -اعس هن هد شاو اب ها کح یک ذ ها د نود

 یاب لیاقم هنافاکمه» ۰ كدلیا نیمخ ور وصتتد
 ندعمالغا لر هد « كدتاراتخا ییعوص هن الب ۳7

 یددا مهدی عزم یتسبذتک یو

 رلي هجن كج هل هلوایللستر ادم هاک هلَاع مالک ةت

 ماطر كح هردشرد ینب رادرد هاکو سم ولو

 ناعز ردق یا چ واند ارا هلواهلوا كانع هلا رار وص ۶

 یربخ ندنفلدعازا باوج زونه هب هیک ذ یدک
 ناما » بولک هللقع نوکر تیاه یدمهلوا هلع

 -اط دیاشرف . مدمازا باوج زونه هعشادنرق نب
 یوم 3 ر ونلوا رم هدر دد | نط ملر:
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 دهاشرب هک یللوا ش مالک ا یریدنلوب یسهناوبد
 روج دعا ندنزوب زات هنعشاع كتءعشو ر

 - ر وک اور هر دوا هرزوا قلوا ندنلسق یسالاق
 -وزوف ینو وق توا ر ويارب اضحوروج دم
 نچ یک همرص نودبا ال هتففشو ا كنس
 قفجور واب وشراف هب وص ناص یک ر وللب هدنر زوآ
 -ودنک :هتنکع ییدلبا اشاع هدوص نامز یکیدرب نما
 -هبدرباکوب . روهدنا ناربح جد نوب وق نوب نس
 هرزوا تداعسوش یاو ۍدم قوب هکج
 وا هدنرورم نوک: جافرب ندارا رخ  اهقارب

 تح بودا علست هنن ردغ كب كياصف یرفجو زوق
 راک: بوتالزاغو هدنکو ا یز وک تكتسانا هرک صعب

 - هیک ذراک ماخما راقاب هنرتسردیا ناب رک ینوب وق
 ییوطرو هنسودنک یلکدوب یتجلوا ید ك

 ط مهران رکج ید راتګ وا رر و قحوحرب یک
 ندنلا نوکح هرکصزارب هکوبااح  رابصاب هنن رغاب

 راشاط دنب رغاب مک هبک ذ یللاو ز «دلاحوا قرهلا
 یرلک دد تعط یا نەدا تک | هنن هدراصات
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 سوًامو ردکم هلن وب به نوک ىس راو کا ۱

 رادقمر یک رو هصک ینکیا ا تودیک هدلاحم

 و . یدالشاب هلاح بسح E ۷ یدنک نا

 شلوا یرمسا كنتوهش راز هللاع جد هک ذ ماسه «

 و نون هیس هح وو هکلب ع ىلا ارات ردقو توا

 قرهلا هنکو ا كموز وک یران اش هدلاحرب .دوعسم

 ع یوا لس ودر واوا دوعسم هلل ول ید مەیک د

 - رکوک ردنذارب هدقلوا یبحاص قراب وا صوصخاب
 روع هدنساو ندکمر وکش عوق هنلاد كچاغار نی

 هعشا هع اط كمر وک ه دلا یتییدلوا هدر ز وا یرهط

 ودر ونو ورب و نامر وا رب الثم درب و توالحرب

 -وقوا هسرا شسوخ ردف هن كىرى ىر اورا ئ

 وج هنب ر زوا یرزید یکیا نسوز وق هدنامر وا یوي
 « ردشوخ,اهد ندنا هتبلا كمروک رر نما شک

 نون اتداع ندنسمر او هب هجو .EAR هلساعلاطم

 هرکص هبقدرپ نکل . یدیا ر وک هلاحر, قجبهلوا
 - دنکر مزب تحب یللب س اب: هدول انف هدوب ها 2

 و یاد انداع نعل یرمغ دلوا نارم> ردوه هثسو



> ۲۷۲ ۲ 
 : هد هو نونکم 4 ند هل دا ر ادا شا ی نزد یلکوق

 یدبا روک روح

 نون والاخر رف نیفاص ناهآ ے

 ع شمراو هبت اکواشلوا راتچملوا .هآ
 ر دق یی دلفاب بولان لی هلفاع هش تاذاخ هلعاک

 هل وب هدنوب » هجر وک یغیدلوا یش رب مهم
 کلاس ناراو هب هجوق قوب یشرپ قج هلیقا بونأ

 زر وییراو هب هجوق یرا زق كسکره ا لکد هک ذ
 نیاکنس ًاعقاویلعد نوسرب و كلنزود كاربد هللا

 كسشمرافیح نذكر طاخ نوت نوت یسوه قلوا

 هب هجوقنس نکل ۰ ردقوب یکه درب كنهسیگ اکوب
 عده ندلهأن ید یلاع نوت ود كتسر ویمراو

 هلی وب نی رب انبمر ول زفر یللقعیتس نب اكن نەدا
Eراو ا ات ردوو ولد شمراو هر هج وو  

 ږراتحصن كيب یک « مهریو انعمر, چ هککلکعا
 كنو س هب هلقاع نکل یدلبا مد کشد هلواع

 یفیدلوایلرکف فیعض ر دقو هک ذهآ »یبنکعكلک

  یدا رعد یشرب همش ند « مدنا ا

0 



4 VÎ 
 ندودراو هد هحر دوبل میش ۳ هت_ ها یک فا

 هل ون ردو عامه م هیلب وس یشرب هد ن ترا هرکصا

 هدتعا هتفهو نامه مدد اب رلزوب نالب زاب هنآ شقا

 اصوصخحتنوحامزب ر وایادرلب اونا كلكه وکو تالذیاک
 ند وکم میرات رواددا شبرفتو كرادت هناخرب

 کمر ولس زر واوا فافز مدقم هتفهرب ۰۰۰۰ «.۰
 هعلاطم هلنالاح جوک ردق همارو یوتکم هلو اع

 هچ رابهچ راب نامهیدغاک هدک داک هب ار وببولیبهدیآ
 دنک هرکصندنو . یدنآ هتسهقرا وقویدلهرات -

 هتسشابیلتع ردق هتعاس یکبار شاباب شم ندنس#
 مهدیک ) عاخ هلعاک یرزوا ماشخاات یدمهلک

 ی وق بولک هدسهناخ واد ( روی اسه هل اع ع ھوا

 یدلیب هکج هلبالاحج وک ینییا كنوبق نامز ینیدلاج
 یکی تب یی هلقاع هد وج هب و راقوب عاخ هلعاکو
 یلقع هد كن ا هجر وک هدلاحرب یک واوا شلوا لوک

 یدالشاب هفعر وصیلاحبو دیک ند شا

 * هن لاحو مزق
 ىد ج ک قحەلوا ه «آ ماخ هلماک هآ



4 ۲۷۰ 
 هناشاب نزتسبابهی رلکر وب اما ررید م هتسیا اعاد

 هد e 1 دی

 ۳ ل قل و هج وه
 ایعطق وید .«نکیمرب وربخ هلفان مدننا م هتسیا مدلک

 ی e 3 یا بوک

 قدص بن ژ ره رویم 1 و اب : ولت
 ناهز ل حا ید SE یدتفا

 ار ۱ » یر

 وهدهراص: وار € راحآ هب یدنفاییدص یت ےک

 یزکل وق»ررا ویا شا و وزرا
 هد ادر لصد زر کود م ندد تال وق هغل هح وک

 صاصتخانالواءرمدنفاتروصوش صوصخ ایمر ولر
 رد « رد راکشآ کحهدم ادب ًاناهدناقرب یقید وبعو ۱



 3 1 ی

 یک ck ak یار و ی

 روت hg تک سنا سو کا

 ی

 یسالعاك اكن رلباتک هب اکح شلزاب هنرزوا تو 1

 - اتك ىدا اغا قوب ر رض نکل یدارولوا و

 یدصطةفیدید ن زف ۲ یدل و شاو راب اكن یکت

 هج: راد زکه سدا ردوا لویفیزکم رب رب رکآ ندنفج

 هد ول وان وکر بیک وص كنه راځ وب لاب نوک ودرپ
 یددد « روید کد قحوهلوا رهماک و هن

 یدرا رق مرازوک ه رز وا یجب و كن دفا عاخ
 نایمرد لات مدیا نظ قج هلت هاب هطوا
 ربع ادم کی کم مدمهل و با وج رپ محه كجەديا

 دتسشعه,اغیلاح وشیدنفاماخ شا وص مراقاد ود
 دو ابا ۱ رکح هکذ هرات هاو » ىع وسخ ل اچن

 یک ودعد «نکس روش واقهرکب هر رمز وفا هکر وق

 نکلیدلک تدح هداکب قد را هن رز وایسد رفا وب
 یدرعل انف ز ندم عاهد نسار ا تدح هلن وا هراح

 او مدنفاربخ » نودیاربج هعسفل وید مربت رافیچ
 ردق وب یکیداک هلا هلعع قمرا و هب هج وف قعش و
 رف رگتوا » یدنفا ءاخ و مدید € م هتسلا ہد ےھ
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 مدفیح هم هطوا 4 و راقوا نابگید ر دشاوط دل |

 هزفدهرز والا ديف هرکصندک دلىا هعلاطم قار وا

 وراقوب قو مدقاب یعاشا سا رالب «دنرب مدلاصلا

 ترع نالوا شااق هدقانوق نوکوا قو مدقاب

 مب كناشاب تیام رار ویب مدر وص هراهب راج
 یاکر لباقى مرقو شمروتوا رلتعاس چاقرب هد هطوا
 مدالک !یشدا هرب و ريخ: زلب رع نفر دلو! شموقوا
 نکل: مدناتواهدمهمدقروقمه هد رمال وا عقاو

 قو هب هاکرب بدا رییافم هدنوب هک مدنوشود هرکص
 ترابع نده ارعان ناکاح ماطر زکلا یاحر دنه

 هد هنو قسجافروق هن هدنو مدد ماقروق هت

 با دوخان و عاقر وف هک قوب شرب حه قج هناتوا
 هد |

E 4ماخ ردو هب یغاسا ندنتشاب یزتفداشانا دک  

 عاخ هک یسن را نلدلکا راشاوک نموفواهدیدنفا

 وب زد » یدزنسوک ی رفد تورغا هنا یب یهنفا
 مدد مدنفار د قد كن ر هدوسم » ید د « رد هت

 قشعقهسلوا غا میطیزلت وب هدوسم لصف نلت وب »
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 اوه شیوسوب نوتسلوا عنام هم گلتسوس یتسودنک
 سوهو اوه اریز ردلکدیش, كج هلند سوهو
 هدکلرب تدمرب هکلب و هفشونوفبور وکی تی رکیدکی
 ان مهدیا راکناتوا یم زايا فقوت هکعا تشم

 طعو مادی | روک نو ھا يسدد: ا ناوی د نک

 - ترک فناشاع ین هعاو یکسا رک کا ی نیست

 شچ اط غب و یدرو ڪک هداتلا عات نامز رک
 یدلوا كخەدب مست متر نوحاتمرسوک یتفادلوا

 هرات تویعزسوک هدعاسم جد اک ادب وک هد هسا

 یدک ۱ هنکو اشاب كز هلیسکر اپر دق هنکباوک
 یزد مپ ضاب ا لک د مزال یورو ها

 هرکص ندک دتبا هعلاطمیرغوط هب یغاسا ندبشاب

 هلي هسا رلشمامر افیح هرازآ یکی توپ یاو «

 قرهلاهنناب یرفد سود 6 راک > یش مشع رفد

 ا
 هلدلا تدوع ندرا ڪعب هلع اخزب یدلوا ماشحا

 نوکو ا كنیف دص یس ربندنراغا مرح نکیار هک مرج

 یفرظ روهم نالوانمطتم یقاروا یکجهردنوک اکی



 مگ
 یداترابع ندنکدلکهلوا ل وقع هدترح یینص

 هت ر واف ده رکصندرلن وب وشموقوایرلن وپ اشاب
 .ناسنا هنعنصنالو |لوفعهد تربح كتع ى ط ع کک هد رار

 هنخا دل و ایر ونض یسمزس وک تبغر ولیم كتم

 هدعلوالصاح هلت راوص ویش نالن د هلوو قشعو
 یزالنحم وب اشاب ندنفبدل واشبا لامعتا ةتغ دتل وب

 لود ِتیاهوژ وف وا هل ها و تفدهدانز اهد

 اشاب ندنفیدل وا ىل وط هل را هعیطا اط رب ق رظتلا

 هلرلن ون نعل قر هیمهبالک آیناتصاكشنا دجلک هزار و

 ه درج دج لر هيم هدا رب سفت ییغلدل وا هفیطل | یک

 ل ردن نی هک در دن رآ یس ده

 ید نس هک لاشحا نکیار وق واین رقفوشیدعش

 ین رب نران ولقلطم و كس ر ونل و هدنظ وسر ن درج

 مدمر وک كلوت وکر ب ندیف د هاعقاوکكس زد ر د مم اوس

 -رت نادقف و تفع مدعو عماوا شد كن رح هک

 هک مد شنابو ر یکی د یتغلانفرب یک بداوه



 تل
 ۳ دکل رب , هلا یدنخا عاخ مدّعم یآ یاب ندو ۱ 3

 هم رحاشاب نوک و الدر ایک کک کیر دات

 ندنسد دنفص كتناج ةع وب نهنکهدمرخ وررک

 رولکهن هط وا مز تب ون تیاهنر زکه ن هط واند هط وا
 مر ولی هناک) هل ران وهجر وکراباک و رادغاک ماطر و
 رالشاب هغ راکش راق یراباک یرادغاک ولد

 تو زا وک“ هد وم چاق, نو وک ر

 ندک دک یاچ وایکیا ندارا امدا رربدتنا ےدع

 هلگر هد وسم قلعتم هکب ربت هص ولخ لب وا قت راه رکص
 تاک ندش دل وا لتا ادن ت راهمیک ی نکہ دعما

 -یموم"یدنفا اتداع یتیانوحعا یعیسوت هداز اهد

 نوک ی اخ ٹر وص و شکود هب هرب اهل
 هتنسا مدیشمل وب هدکینا دیو هص وصح رفد رب

 رک هلا كناشاب فتا

 ناخ نوک: نالق یرب رادقمر .هدنف رط شالرهد

 اثاع لصد یک دهد کید کہ رهععب هلن ا یدنفا

 قدص و ندمعدل واشل وا ددلتم هج رد هنو شع

 | ره كتعربط ید رلبا وج نالیریو ندنف رط ید
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 N نیووب هتبلا یدبار ما ندر رب

 یسودنک هنن قام AR «' قحولوا رغآ

 یدالشاب هفموقوا یدجآ یب وکم بویقار
 !کج هلفاع یر و مو زوک ممشادنر 9 «

 ا ا | دعت هدع وکم یکلوا ندنو

 میدلوا ۳۹ هن هرز ات دی : هی اریخ ان یرلب اوح ندا

 هل ییالوط ندنواخر کیدرتسوک هدنسافنا ىح دعو

 مهدیا ف رعت یمیدلوا فاو بوک ردو

 رد اک ورلبا ندنغیدلوا هدایز متياوفشم رخاتوب

 هدنوک هفجوج یکیا متيلوغشم هجار وب ارز مهد
 هلتهج ینددلوا ترابع ندکمرب و سرد یشکیا
 نالف مدیا هتسح . مرولواشلنوس نالب ةحارص
 - لع مرولوا شا افا همدوحو مهد هد مدنا

 وا ادر یا دن ببس كیاوج صوصخا
 اریز ناو اید هک وس هلب لهساوا هدعر وضخ
 O i i هکر راو + هجر درب متی و

 متکی ش هلب و ارز ردنا باجما كلی وس «دلاحره

 نعا لوبف د هیح وتو لب وانو ن ەلد
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 «راعسح یفیدلوا فول ام هلبا رطاخر د نکی دلک مزال
 ندهیک ذ توا » و یدنا ردا هوالع قمالغا ر

 وب دیک ذ هک .دیا ضرف یدیاه اب میم یعدیما
 ى هک هدناف هح ها نوسلوا دوعسم هد هج وق

 زاوندش هیکذ اعقاو مج لاق مورخ ندنتیاتک

 نب نونشا هن هسا ر واوا ماع یسهجوق نکل مگ
 ندراداهاد عدوا هک ولو ا کدیب ءدلاو ناقكون رح

 بواب هدا لوبق تسهدلاو ناف قا یوا هدژوب
 یدتیک رار ود مر ون اط یع راق کلا نر یروصو"

 هنوننب وق لا هرکرب مدلاقزکلاب یدستیک کج هیکذ
 هن هساوا شلوا هلس مشادنرق ز وا هرکص ندک درک
 یداربد » مراناص یدک

 تاوحند کم هرکصیآتر دندفدزا وک هلداع

 نوتکه,ندبنفرط یشادنرف هلقاع اسناه . یدلک

 هلل وب هعقد وب یدراتا ناح هغعوقوا نوجا هکدلک

 رب هناسون ام ی وتکم نویمرتسوک تبغر و قوشرب

 هدنصوصخ قموقوا بوجآیتحو . یدلا هللا لسک
 یر تکه كعمادنرو عاحا هن » یدنا ددرت هلت



Ko 

 ییاوج كب وکم ماقاب هسیا هنره كسر ویلي وس ضرغل

 ي ناب سیا توت
 نوت نون كن هلقاع یراکفا بالقنا وبا كن هيکد
 -ره لر دیک هباح نامه هساک ندنلا نونفوط دنفا رح

 یدهدغار وصت یک مر ونک هلوبناتسا تولا ییشادن

 مدع اتداعو تب وعص كشياو نکل ۱ یدبار ونو

 - ول نس ول نو رخ نو رحم هکدتا هظ حالم نن اکما

 و وجچ د یب هک ذرب اکب تلف به » بوک
 سوهو وزرا يمنع اش ادرعتم مب ی روو
 تکلف لکد هدو قو قو ooo ر وب هدیا

 - اهب هیک ذر ودنقوا راو یکهریو بولا هن ندنب
 - راق نودارغوا هالبرب یا شقاط ىن ەچاق هنس هر

 اطر هناسوب أم ويد » قحاقاب هن مس هدنسوش

 ید ا رونلوت هد رالاعس>

 هک ذںوک ناهز ردو یا یا ندارا مالک ةصالخ

 -را هلقاع در وک کید ار وهظ تاوحرب ندنفرط

 -دلواشمراو هتس دنفا ناوهد هد هکلب كندک ذقن

 لوک یدیما ند هیک ذ نوت نوت كثرهدىا کح یتخد



 3 ا ۱

 یرامماشمو هشت بولوا زوسرپ مکیدنشرا كلا مب

 - وه ینسازهتسا ".دنخ كنامولعم هبحاصرب یک كرم
 -الغا ینالوا قع ید یکح هديا رولوا بج
 اهبلایموم ءاخ ع هیع ونوا ناما ردهدنوفرب قحهد

 غیبت یدلبا مالسو . یدیوا ندنززوک اصوصخح
 اضما عهدیا

 را
 هبتسوپ هلی هطساو م عا لاک نوشکم عاخ هلَأع

 -ودنک هدک . دادا تدوع اهبلا یوم تو ردنوک ه هناح

 توتکمو و. , یدالشاب هب هللکمو دهقان
 ینکح هیمهدبا بولسهدیا عنم ندششت انفو یی یک د
 مزق » بويعا ددرت الصا ماخ هلماک  یدلیا لاؤ

 شک نده او سا هسلا روایقات هنشب زاب كنهیک ذ

 -وک ی ربعت كنا ور نکل رکنم زونهیمیدنک اعقاو

 -وا كج هیتسیا ییهیک ذ نوکوب بتاکوا هکر وږ مس
 ون كنس هک لاعحا یدعش .قحهراو هبنونمما عم ةسل

 توق اسهدنافرب هنناروصتو اسلخ یدنک كيوتکع
 یراهدر ا کم نس هکر دنا نانوا ارب ز هرب و
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 كم لوا لیفت هنا ی زا اهرک رکو اعوط كر ۴

 هدنما ات هدازا ند هيلپ رب , هلن وبهدار ول یا را هم .,

 انذتلم 4 تالاي>و تار تب هجن لتاط لتاط

 تاروصت دوخابو ۰ مرولوا تداعس هاکیاوخ "هدونغ
 یجد ب راکفا كنهرمهاحو هقلاس نر رج هع الایخو

 ریل نیعمج ډل دع تیعجرب هد هنا یخ بودیا هوالع
 ارز د مرولا تاک هدرب هما مهسنازسا ككا
 ردنرابع ندایاخ ع ولر یش نالنىد نداعس هډلاع

 - اع ندا ور :قنرا ردا ور ید كعد اند تح

 و اا ی انج داد او نالوا تر

 .قلرسلعع لصا مةلا ر دیا لو قیفرر كح

 ۱ مر ولوا شا

 یدیا هد ید ما هما کیا اب ییوتکنو
 رالف دزاب مرق 1 » .مدوقوا هتسادنک هرکصندق دزاب

 هنشا طف ردیاک لر دصرب لز وکه جود هلس ردزآ ,

 هنس هرهاط تات م كتا ناسا رلشمر دلوطربم

 هرکر طقف .,اراتا ناچ هغمالقو بولانامز یقیدقاب
 . زوسوش یدید < راقآ شاب ندنززوک .هسیارالقوق
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 د رع تده نامز یزلکددبا جاودزا زقرب هلبا تکرار
 نیم یی رلکح هر وک یک هتشاع قشاع امد ی رب
 یثرب شلکاب ر دقه كنیم وب هرکض هدفسا زرد

 تفوژارةقشاع ی دارا "نجرزمروک قاف
 تنامو هک اج کاح ههداخ مداخ ن رکو دم هرکضا

 دناشاع اعاد یعسف ناسناو ۰ ییز راۋا هلاظ ما

 روب هعمارا یشرپ قالوا: د ذل ةلربحو و ناریج
 هتسهحرد هلاظ ملا هزکرب هجوق یراق ندنفیدلوآ
 ۰ رعلک ار هتس ونک س رخ ٥ کصادقدراو

 و تعهک*هدرپ هدایندو . یم رود هنمرع قعارا
 صضصعدنایلوا کیسو نیت ردو لوا هدنناد دح تقع

 نّتسوک تیر وی هنن رقبا لاح لاح یا كراهراجم+
 اردک د لاحم دا

 رب ةعشاد ره اکس مززو سو مزوک یکنا هتشا ا

 هب هجو نس مزال هم ےب هسخو ردترابع ندتعص#
 هدنصوصخ یسةنناوهش تایسح یس نامز كةن دراو:
 مد وهشو صرخ سوغا كه رخ نلس ۰۰۰۰۰۰۰۰ رم



€ 
 نايا سلوا لا ا مدفن هد ندب امش وب

nو عرق هک دا وا ىلج اصهایسن  

 عضاوتم < نو ندا هدكنوب فوا هبلوا ز وا

 رول رالپنابهکع دقشیلپ و قشارمض رده هسلوا
 ) ر وناصو ا.دندلکنانالعوف لک نوکه )به ها
 قریب | ندنس ا اوهو ترشاعم ریعیمکح

 لا شم 6

 e لا ey و و ید یا
 یی هتایفشکو تاز 2ر اوا اخ ll نات

 ۱ ,دلکد نا ينل وج ول ها 3 كيلوا قفوم

 ۱ ۱ مزوقآ

 لوق مس ن نیک از وسو . 3 مرولس اعقاو
 نی اكن , مطابع او کا N هلا

 هدمرک رب ن CI كج هردناو 6 اه اقر . مش

 يمدننحیسیدنف ناوید تیا هع اطم 3 ی

 یو ةدزار قج لوا رم س ینه :كزم اپ دنر وق

 لصاح هلبت سذاومو تو اصم كنا ید نوشود

 کج کج خوب نا كکی لب :ا نيم نفح هلو ۲



 اس فن سیا ی تم و شش یا فا شن ی تا سس سن فشن تک ی سن داش داد نیت فا ان شا تنش ۱۵۹ ۳ ]
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 رد.یعیسلواشعیا راکفا لد ردد

 “ات . دیفکوب ےکج هلقاع « هک دب آ یلکد ڻس مز وفا

 کدو قا وو اهد هدروصترت هدو

 كب یکلنزود یکلرید كیرات ازاو هب هحوق و ناشلوا
 هرکصتدکد هتسر یایلا ندارا نشر تقوم

 كنا هدر یارک ٹن روب 2و تر ور ی راھ

 رار وب هنلوب هدر وطر یک رود هوس ین رکدکب نوا
 هس وب هدعقومو زوطهو هنيا هل هنداقر تلکرارب

 ید نی دافر یک فح هنالت انهفغاتان ارا د رک هر
 كلکزارب الثم ر و هل روک ةهاد یتددلوا هلب و ةع

 ر ویعا یشرب 5ب رفق مەجوق یساراق دساوا رع

 كوا هموتسوا ويکي اقاطم هساوا نیکنز
 یسودنکو ر و هتاوبهدنسو زر اقااقلهطوا دوخا و

 .ندنژ و كف رح رح وب ناماهتشلوا برشم نا رار

 هےساو الز و جوک كي قحولواهحرا كس . نشود

 ینکلکفرا یلعاب هن هد کک را یکیزاف هل و قئزا

 مادنالافیحم يس راق ك مدار و رول د ر ويمر وک
 ۵شل وا هاناو مدناصواندب راق فص توش هساوا
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 ,یدر و هتسلا ىل نوا قمزاب باوج نن رکا

 یددشا هفمزاب یب وتکم ید هلا
 : مدیک د ىلكوس مز وک یکدا 2

 ۱ هدم نب ۳ .هلتاعل اطم ارگ یدلکكوتکم كوص

 زعل انور یدلر ھر هک دا ارهز یم اخ هلاک

 یسدتفا ناود كکيلق ندناب وأن ههو كدا
 سک ره قدالک یخ دلوا هدکعاسح راه هدنفح

 يددلوا زا لجو هدنششترب ره ضصوصخ و

 هلکن وب ردقوا نکن )اص هعنمیبس هدناب ول نوح ا

 لر ی تیام ایراکد چ وع ردا بیعت او
 نااش ی القنا هحردو تاکراکفا دنا یا نی

 رب دمت یابد ی ولای ی بیع رخ

SS ۱دنصوصخ قیراو  E 

 تا نوصا و نفر نالوا 9 .دنملع تو

 بیع یسلوا  rg ییس! دنتا ناودد هد هلن وب
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 ا اونا كنس دفا ناؤاډ 9 2ا ا

 هل اعو ربد ۲ هنفرط تن ا ر والم ی هذ

 ةن اکر ر دن” اعل اط م وشا عام هلاک و

 نی رلوادوط هر هل یه سنا كعا هلع

 ER E كس هژ زر 9

 یدنارلب ام اود

 ته یادو ناروی عال یاو
 را وب « سی هرکص ندنو ید

 ۰ ی ۱ SARs اد الک ا » دید » ۳ دالک |
 قلرا یدنفا باک کیو ن دو ا ند دا

 E Cْ شه الان دار ا

 ندلا زف یگدروک ا ر « تودا هارب

 نفخ اش ی اهد ! و یدک

 E ار و

 كاع بيجو ی هک د عاخ هلماک رم یدعش

 نلصاح زا زا E ویدشود هدیدرد

 تقوو e E و یدک » د , هلو +



NEES 
  11رے هل راس ر یلتیلکیتحاس یدیسا وا نش بسی 

 ید و هه یار کر د یکج هیمیاهب اشآ هت رکید

 دنتحیدنه ایت دنض اباق هدب و دنا فب رعت یاب وز 34

 ا ندقدی وڌ 4 دیم هفیحا _ دّقیحا ینایبسحخ

 «مدرتس وک تر هند لب هب یدنفا دص » هدد اهم

۱ O, هللا هممهق هنفا دتشعلافهتمد هبربت ولد 

  2اب ل اپا و ع یک ۳

 ادوس و قشعرثب یاب هنج وچیللاو زوشقاب قوب
 وا شمال وال ییاعدا شلک للخ هد هتاعذا هلا

 اح یبلق ہد بوز اناکی یانو ر ناتا وا رک د یدیسا
 یدبد «یدبای رابوق هب هنر واددرتالب یا دل وا هدل

 هلیشر هش ندّتس وبام وردک یسذهمه» و نکل

 یدبا جم هلیدیاریسفت
 رکصندق د وقوا هلتاعفد یب وتکم هلداعهلرا ر کفن یک ۵

  ۱وب د ولد روا وار ادم هد هلئتسم خاصیاسایم ههفاشح |

 لقا هل منا ید رغاح ی ا هلاک تور وایر

 هډ رلثعت اشنا و رعش یدالشاب هفم ود وا ییوتکم

 » م رویم هالک هد ندنفب دلا و ارایش هڪ اکر لن وب م رق
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 یلرسسفاصناردفه و ؟ردیلکدقلسواصنا یف

 نسج كن دنفا دص عب كدح وح هراحصب ر , ةسلا

 E رز و داف و

 ودکع د لک هب وریا كیهدنظءووس ید كلتا بیعق
 ردت را ءند ران وش رايش م ê  زایاکس هدلاح ییدس

 تردچوا هلءوا یع رابونکم هلب وب ندن وبهللااشنآ
 ی و هملا نسطعف می اربخ ا از دنده

 هنس وين وک یدل وا لصاو هکل انس ےوتکم عنب
 E کم نوک و ا نسردیاتکرحندل و و اتسا
 ولب رد و وک هلا هت ول بخ هلک هنر هبل ەسل وآ

 دوس میل ی الس هع اخ هلماک

 “اتنا

 . ( هکد ژ
 ترا یبهر هجنکیار وق و ای وتکمو همش ها 1

 لوبع و لدبت ةلاح چاق ندلاح هن وی دشکد

 فارغ وتوفر هج کا نا لوف قد رعت هک یدلیا

 یک” ررپ هد هنا رهتدءیفود قوا ییوتکم اع



E 
 وب وا كکپوکی س ودنکن ام و یدعیح بوبالرف

 تلا یسکیا هلغل وایشرب نیغزآهسبا كب وک ب ولآ
 و تدم ر هتسو !تسوا هلا

 والی صدم ےب( ردع” تنسیدنفانآ ويد ) یدنفا -

 یزوب ویرللاكنس و دنکًأمایف ردل وا یکی وک یدل

 شمرشاش نر یبلاقهد:عارلتاق لآ ید ېز وک
 ممتع د« لدنلهراب مج قلص » هسلا لصد و ےنلاق

 هد کو ۱  كکی زوک و نک روکا مدنفا هاکی هدوا

 و » مردیاتفسأت ھ2 دهد ناحیادو 1

 قنع نالعار , .اکتت وب ی دلک هاب رعنا

 هعیطو > هار وهذ لاک و مدالکآ ی ینغادلوا كعد

 یدیارد ارابجاردق ۹ هج رد وب کلا یس هیناسلا

 ناج یادفءدم روغ وا مب طقف مردیا رکشناک و
 هدنج راکت ر وبګر دو وكر وبر چه هکییا
 هلس هسا واق جهر دلاهز وک یل راکادذ و رەلوا

 یدص هلس هدا و ر هک الک اقا هی امدید € الوب

 هغج وح رب قبال هكدا بلقطب ر ر اه ی |

 -زوآ لاجوبقنرا دو ترشا هج رد وید
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 لزوک ماطر و شعبا س وه هرفت دنس ةلدتف و
 كنوبتسوهینامز وآ كنس ذی" شلیا مظف رلیش

 ۱ ؟"ابیدع ر وچ یکی رکف نالوا :دنهیلع
 كکی دملا گم ی ندیآ لج ی قد ظذ هدانزقلا "
 نس ردکیاهذ نالوا ةدنفح مبدا كولش ودر

 4 وآ كم دیس كنم «هکرد ۳ هک ر وف

 وک تشد یبورتیا لود کد لجسد | تم چک

 ۷۰ دن 4 قج رفیچ لالت لوا ناقتح هما وه و قشع

 یک | 7 ند ا

 ملقب اا لا

 دعا مشع لو دز ی یی ی هک هلت وش

 هک نیص هح رذل وا قص كىر احتاغاو سک اف

 یر وق لک د نک كاز وک مدان ڙک هدو راد اغدایفرکب

 رنک هداتهج رب كن سخن مالسلا و دمت رب یک
 قراقیحخ كيوکرب نیغزآ هدنحمقلحاغا هاکات نکیا

 مدالشاب ر واک هند مع "یالباموسه هی رز وا
 یسدنن انا واد ندنعا قلحاغاقلا را وا هتالب اواو



 ودنا ارس اخو NT لشرب و یماتقم

 زدراو یتیلاق دونخانو زر r هکر
 یو ا ووا کا مرا ساوا یو یاهلکقد
 تل ویمانعم هوو قّسع شوت هل هسلک مزال

 ردتب و هنآ یا هنشدا مر ددا نط ردلکد اس

 ,یجدوآ و ۰ کمر لوک" e یک لدو

 ملک هد ذنک < قلارا قلارا ار لماهداعا ا
 کک ذر زاوا قلوا هنوع E و وا ەد

 N ا لغحوح د قفا ب د هدک [ لاس را ۱

 OFA E E هدنحا یری

 ر یا هل هکر جھ تفغو بدا
 ارم ای یب دودیا ادب ع را

 وزانارت / هدلوب و کب ئس وددک ه دهنو شفا هکر وللوب

 ی و اه رول زنا یراوا سرنوک

 رز TT فلک هام ا رعس

 حنورع راکفا تخیدب و9 هر ادم !مددنصوصحب مالک

 او دكا كوا یک ند دله كدشره طعف ردلکد

RE 
e 

۱ 



 ۳0 ی نا ی
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 ہدقا رح یزس رکللکیارخ ات ردق هتسوپ یکیا ی
 9ر .لوا ۱ لا دن شر هدع هسیار یاس .یعیدلوا ین

  ۱وا سمالشاب هزوس لب افت او یاّمعا یر وصد - ۲

 نالوا ینعم نم هلب و ید تس ندمیدل 7

 ردراکرد كکجهدیا وفع رحت
 میدلوا شسعا نابود هدم وتکم یکم دم ندنو

 وریا و ربا هنب رره مسقتلاب هعبق چ وا یتاصوصخ
 تخایضارعا رک رعلس راک فا كتب كسشمر ورا اوچ

 كمدحو كمت> منب یقعنعاق هکمرب و باوج هج,اوچو
 هله ۰ هد وجسر رسم هد هب یتیدلوا یر هدنچراح

 نالوا « دنوهحب ییادعو کت سج جرد هدرلکب و هیزاعاخ

 یدنک _هلیفاع رز وس. تکی دلم وب اد هت ارفف نالوا

 شا ضاوعا هرزوب هلتهج یغیدلوا كعد مراکفا
 وش هک مر ولوا شا ضازنعا هع نکف یدنک مت وا
 لج هششر همش ندنج دوخا و ندتفاج اب لاح

 وز
 ۱ ا ا كنس دنفا:ناوۈد#

 ی هم دعءاد وسو نشعر اتداعهمخلعلو ۱ک هنز اوج
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 یتاعلاطم هسیار ولاق هنوک ی ګد یمرکب شاهد نزا

 یدرولوا فسا بجوم هدا ز اهد هب هلع

 - هتسوپ هدلاح یکی دلب ال ولح نوک ی شب نوا تیاهن
 ینوک یک دب یرکب هلهو یشمر ونک وکم كيج
 ةاع یشغیا ر وهظںوتکم ید هدنس هتسوب
 رعاك هب هیک ذ مرز وس اب یدنفوط هن راکفا

 ییوتکم ید ؛ادوههم هس وا یک دلراط اکی هدر دلک

 یدوس زا یاوحایرب ندنوک م !دزاب

 ییهتر وصرب ان > هیمرب دلس و قح هیمازا ِ لا

 هجردواو یدنوشود ردهلوا ويد یدلوا بلعتم
 . دعا لوق فد رعت هک یدتنا یا

 3 وتکم عزوم هدنسهتسوب هنفه ید رد هه

 هددسدلد رس وص زارب هنکر و كن هلفاع بوروتک
 یسدت راحكنکر ول ردو دب هب وقفوا وخ آی وک

 یدا هد هجرد كج هیغا لوبق شايف  امزرب مه
 ىدالغا هب دعلاط یی ا هحورپ یونکعل صاح

 مکج هلفام یر و مزوک »
 منا هلار اسمو ر افا لاک شد وکم یصکیا
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 و ی كدسا ردا

 یس E و هدامد رح تعاخ هلماک ردو مرو

 اصرما

  ( Eنا (
 يدو دنوک 1 سل هب هت ول و کم وبا هل_وأع

 ےک ی لح ونا ھا

 و RE ںارشایکیدلیا لوس هدب وکم
 شا هنسودنک كززو سو هسا شملا اهد لادم

 هک ذ کی دلت € ےک نکل رد نه 8

 نودا لزانم یط هلسعرمس ردقواهدوب ول سبا

 یدنک ود رتسوک تر وصهن یو کمی کیا اقا

 م_دبالاعم متخ ھل ناب

 یدنلو هدر هما لی رب تک

 لدبتع وئرب دجشراکفا كن هک د هدناح ه le طو

 E تیما هدانز کب اوو تور و ز

 نوک شب نواوش ناما یدلوا سهل یک ا

E Eندنلآ یاد مةلا اوج  

 یر کب وکح هلبلا نوک ی عسب نوا هسلک
 و ا
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 -هدیا سوههت ر اسا ریه تكشصدنساد وس تبرح مه

 را کد 3 راس ترار هش كسروب

 اب تو ی هنشآ هد ود "راد رب ناک

 دوام وز کو نو طیب و شو تاکید
 هیفافدوخاب و قمردلوط نزوا 2 نايل

 هرز واقل و ایس هیلبه رعشتر و رطل لصاح قل و
 مزوفآر دکعد راسا نام نوح ناسا اكلت وس

 وا دنا قم لشکر خر
 نم کم ید ایی وطمر وا ا ,عل »یر

 لیامماک و رولوآ انف افثکا | هلس رد كنا

 ۳ نا ا 9 N و

 e رکنا وار 1 r ةصالح

 شر ورپ هلم راکفا متیانوک یدلک بب رعاك كب
 هرکه رپ یاب میداع هدشمزارکفرت شاو
 رود م اتداع رس ید ر وک ےک لوضع

 نکا نیل لو" ر ااا كنا ولس هل ود
 ماود هد) ول ون طه قود كحدداوا لدهسار ود

 ۹ ان نشد را ی نا تی

 با 15 ۱ ۸
8 3 1 
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 "1 3 ب 5

 با
 ا
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 -اعرلن وب ریکتسو نالف مالک نعنص : وبا موزوق

 -وصح ران ام زید دل وا تعنصر هعشب ندمالک دا

 كج هدیاراکفا لاعا شنادورکف تارا ردیل

 ربا رکف فرمصاک وب هد راشمامهلوب یشرپ هقشب
 ردفیفخق وب ردلیقت (ربق پرح ربفبرف سالو )
 ردع وشر هددنل و هدنګارلشمرا ور دف هنس هضراعم

 ار كد د مالک رود هدا, لاطبا نوط كرلن و

 - افبح هنادم ادل وا كعد قع الكاب راکفا هبط
 ی را وعد نالف مالک .لیصفت مالک راصتخا رود

 ۔الک یب راکفاكملکم بطاخعر وب هدیک بول وا و

 کن وچ ر وب هلیغالکا یو زا كلب وسفال ر دق هب هک

 اب هل اعر هب هیمالک عیانصهک ز ر و ر وکر صعیایدا
 رهبویم هلیشالکآ .دلاح یراقدل وانتم راب اک نالیپ
 مهفنقل و | جات هح رش هناد نوا شي نوعا یر

 یرلفدزاب یدعن ی ربات انب ردکعدبیعصت یمهقت و

 -زاب یکی ج هیلاقم و لب هیشاخ هح رش هلی وا یرایش

 زر وشو دن وهروم
 ردیشر محل وک ات داع رکف نال واهدنفح رعش هله 4
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 طقفو زاس یٹرب ِ هناسنانامز وا یخ

 هیج A هکر ؤاک هلاحوا ءرکصهفیفد هتشپ ,
 خروس هر راخاضرلشتا هنلوا

 دنا ضعف هلوا زاطخ از ها اک یرلت وس

 ندراالپ و یکشات اب كسلکد ` قجوج مزو
 کس ردلکد تن کی لپ قنزاتروقو قمور وف

 ۱ ر لیّسرپ ناڪ

 نوجا لبضع تباک اهدا مالک نتن هلت : یعجوا

 هککلکشود هتسوه رەش صوصخابو هکشلا نسرد

 ,قوجر ولد مالک تفنص زر اعقاو عرب رب و واوک اتداع "

 - ابعهدرب هلکنس هنب ر زو كنو اتنا در وکر لیش
 ردکع دهن مالک تعنص ایا ۾ یدک ن ەثح

 ضاع اکب نش نامز عیکیدلزا یافته سا یتوب ود
 هعیاا هن اسب زاجو هباک تنایصق تغالب كرد
 رر د نا ده اتداع همالکر لب و یر واوا مالک مالک
 ن یت هعفدوب هک مر دنا نظ هتشا . ادا شعد

 افزود نز وتود هنو رغشو تباک

 ۱ ردیللوا زکقرب



DAY ATT rl E 

KR 

 ۱و

 2 ,دته رک 09 لوا زی

 ,كينشسا هری دیتا یتعادلوا 0 بشنانتم یاد

 نگو سوم وا کی ا رس اما

Deود ریو یفت هبفمب ی ار  

 نزا کنز وک وک لکت يرانا نا و

 ادت نوا ید یرابیود كءن دلو اشا ا امدقم « هدفی اب وه

 :وچوک ۰ ذکر ظن ید یر ل او شاو

 كبر ریناق هنن دج هک کک یکیدنک تیابهن كرم)

 هدرلاصسکر دقوب قشعرب ممه. نواب كرب هد
 بوک .ناجوتندلد نور د نر وکر ہر وک مگ ییا

 ردو لوا ینایسنا البو نوبیز و ولوا لصاحندلک
 رسا كف اف ریت ییهجو توپ اکس هکرالاقاب لوکس
 قتدوخو ناسا هلی ق ا مهسا

 ترد اسیا ان اه .مزبرسوک لاثم ی رافدریدلاط ۰

 قلا ندفرط رکید بودروتوا هب هیگسا رز نا -
 دلو, هلا دم علا ۶ هوو یندوجو لبس دنکام ق
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 لر ترا رھ رصف رم ارادوا

 رک د ترابا رز ید كیا
 و ندودحا قح ردو ویز وسن هسلا هن ره

 دوش ی اقا راس وا ی دخ طی ایا
 دودمارطاضرد هکلب ی اش دین هدنفح ی

 -اع هدار وال راکفا ملینام تم ردبا رطاحرد

 شمالشاب هکعیا کح ول درج مای ی ا

 -اط دب وا وا انا رز من )دا رف ۱ راک وب ی هتشلا

 و هایش رانفر دوه قل وا م واظمهدنت ر وص

 شا ااط رب هكى لا یه م وام هدن ول و ا ةداخ دعا

 ۱ e اهد وه

 و هلیئلسحا یتیبافكدسددفا نا وب د ین ریه ا م هلک

 نط ردلک د قمالعرخ كعت | هن زا وم دیزل اق ییلسحب

 ی راشالر هراکب ردق وب .دلاع هکن وح مردبا

 توربدل وطی لاک یا !یض ترسناک ی وناقا هشت

 دوخ او تیلباق ارللاح نادالغا هل. یرلناوق وا

 دلرلن وب هج رک و  وولک ندیش ی راکدیدنسح
 هن هنی. هک قن زا هسا رول وا عج هد رر یسکیا
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Ti %هک  

 ناطخ كب یموب یرلکدلیا راتخا دت زغزم
 ەكلزوا موزوا مز وا كر ونوع اك ا ا

 را وکوبكياهد كنالب لکد یش رب هد رات وب رالشاب

 یتکیدرب وز وډ هران و كنساشاب د وخاب و كنسيدنفا
 رولک هن زا هج رد كمک زا و ن دننابح کس را

 هدب ول وایسب راق لاج رب هک ردراو یددفاعاضقوخ

 «ر ونل وبهدنس وزرا قماشقرهلواتحار یک رود

 ردبا فرطرپ فابقا ی و زراهسک رب ویدا یزد
 فرط رب ید یس هیلب تساقر هلدا راله رکند هسلا

 - رعف هسلا نقل وای رسا تنا ریچھ وا شی

 یزعاراطخا یک ودنا یوا قلوایهاشداب كت

 طعف دو ار ی یدبا

 دواسردوشیکیدرب و كمهدلا و ییح مدع ون وا کت

 هل كتب رح ررحلاونم رب هد اهدیارکف قیم هن رز
 کوج اب مدل وب ت وا مدل وب نرابا هدشاع

 -دنک هک ردلاظر دقلوا هدنفیتحیخد تم رح دهاش

 لب قدح وص یتشاب كناک رام نالوا نوتفم هنس و



 و
 ابلاغ راترا هدتسنوا یدوراباهدتعیعح هسا روس

 هدنابوب نب مزوق كسشتولوا یع رلکدلب وسوپ
 كت رح تباغتح هک مدلبا رکفقیملو لامعا ردقلوا
 دن ر زوالاحو قترا مد وب تراسا هدننص ید

 نال رو دنر وص ا تب رح هرکی هلراع اح

 حب زا تسوکحم ی هدننهج تیکاحو ییراتراسا

 هزاومیب رلکلرستح ار نالبر وک هدنز زط تحار و
 اس كن | بم یبدلو شمامهدا

 نوشودنس یو ` ؟ ردیی اوص

 یزایوس ید هموحرح نمهدلاوهزب یرلنوب عاج
 ارز ردلکد یشرب ییا لابفایوز را مرزف » یدا

 یرساكزلابقا هظفحم نعد كالابقا هد تم" ناسا

 ر وضح هک دوس ناسا هگدنرالاقا ارز  رولوا
 هلبا رالبقم رکیدنامز وا ارز رولوابلسمیحارو

 هتن الر یرلسالا كنم دنف |عاخنالف روشقلاق هتناقر
 یسلوا عض مع هلیشاط تكکیراقاط كنسودنکب ولوا

 هدنسوخراق . رولوانورد غادرب نومایسودنک

 هدر كحهدا تحار .ه3دلاغوح قبالخ لوق



 E ی 1 هحورپ ۳

 !رکح هیک ذیروت و ۱

 مدوفوا ردعلو هلتمحلاکو مدلا یکی وکم یصکیا
 هک مدت ا رکفلاسعا ردق لوا هد هک اح نن انہو

 یمج اك وکم و ..مالاص و دوقوا ه رک جا
 فد رعد هلیعح ید کهدلما جا جا نجس | ار ندان

 چ وا كمنع نوهم را توتکم . هدا

 ید هد رلکد هدرلٌع اخ یسحشزب تولوا ترابع ندهد اع

 كيسيددنا ناوبد یسضنکاو ینادتف ك و
 یتسوا هدا ز ندد یی اھو: ندا یاو یول

 یساد اترشایم هن راسرد رعشو تب اک ین کچ واو

 رد راهیص

 هدعرکف مب طعءوو اش كم 2 رکقهدنسیحش ر , ندرلن و

 ناس هدنعح یی! دلوا شهابتودرب یشرب هم شن دس اک

 یرکف 1 رداّمفا دل نون وب مد رج تاهد كکي دلی!

 هک اع هب یدازوا نو زواق تایفیکو تاهج كنراسا
 مدر دلوط هلت رح یادوس هرکصنبل دا

 رد دز ol هک یگ دع د رزەركچاق ا قتح

 - وا



 ۱ وک ۳۸۴
 هل و یعادنرف ع ازات همان اوجرپ نوسلوا رطس

 اب وک هدنح كن وکم هد هسا دن د € ع هبخارب هدراطدنا

 شحاما و هدشعآ نطاته هنسلوا شلزا وام ضعت

 ` شمروك ین داوح یب دلوا رظاتم یه ضعب میام
 هدنارق ی جا ی لکد هد ها اور كلا زوم

 اد دود دو هدرا و ربح كنب a ی
 مداه هکلساازان نی همانا وخ نوک ا رڪ داب دزا

 نوعا هک اه یاش ج كب و کمون ههو : یدلوا

 ندارا تیانهنباوگ رلنوک ءندجا راکفافرص

 اتمر هبوتکم زونه یدک نامز ردق هتهییا
 نوسزا باوج هک یدمهریو

 كن رلودنک یدالشابهکع | قاقحه-|یتراسا زق مزب

 یی رب وکع كرلکب و كاراء اخو یی رلتب رج ات
 ,ناوب د شش انصقوواح 4 هزذ | هنيا رول ەدا نابمرد

 قلوا"رعاش ۰. رد تیاک قد دما

 ی راکفا مز ران و ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ییوه

 بواد قج هلو اهن یس هه لاقاب اما لکد رایش یکیدتا

 .ییدمانباوج هتسشادنرف هل رکف ردق یکیدلبب هیلبوط



 و ۲۳۷ %

 مز هد هلا هلق هدوسم جاقرب هلب وب نوکره یر
 یقنباک هر دشا ع بو ردنوک هتسیدنفا ناوید
 3 اخ قییفیک شعد « یداردا عیسو هدانز اهد

 بود الوبفانونم ید نب یدلیاغیلبت اکب یدنفا
 ناوید و هدقلا هل هدوم چاق رب نوک ه قدم
 كم اك هدنیقب هللااشنا عهدکمربدتبا مرگ هتسیدتقفا
 4] رس هعلاطم واب وتکم مجازا ینکی دتا سوت هجر د هت

 تعط كنس؛دنفا ناواد هله كسردنا دقت

 روال تاور ا

 یشرب هعش قحار ا تار دوش هر

 ك اخ هلعاک م ا 3۷ اماهب ادخ هداروا یس“ مدم هل و

 کیلو لیکو ندغ رط هدرصوصخ كء وا قید را

 اضما

 ( کد )
 ندیاح نامز یفیدالشاب هفموقوا یب وکم عاخ هفاع
 یکج هلس هتلای اوج نوک ی شب نوا كب وتکمنالب زات
 یا زمروتب رروت ی وتکمناما و ف ا ا



 ۱ ۱۳ صد 0

 نو وه خو طور درط تسوا لس دیر فاصاوق
 یتالک انغجەلوا رم هرلنر وص هنو درافرط تلا هسدا
 E لمر و

 صوصخاب عەدتحار كي هدلاع یکیدعش ن هساةنره

 دک هل وش مر وا هدا ید هد اھت سا اع ون دل ہا

 ز وتوا یددن 5 راو یس دیدا ناوادرب العا ا

 هتساا ییلباقو ته اردقح وحر لز : وک کج ۸۳. ریاض

 برخي ب یسخهداز اهد ندد .

 اباق لاقات هتیلباق مدلی وس نوحتا كناهدیداک

 می < بس دا ما زار هل رص اوما هباج

 ۍدلوا قحار , دز زات دغاکرب هیت ها ما كناشاب

 مدلا هلق  یدلیا فی رعت نسهدوسم بو عاج یب
 هباشاب .ز ز وا كمتر دتا شدت هنسدنفا ناوبد

 طقف شفکب هگدلوا شموفوا ین هدوسم اشاپ یدرب و
 هلتهج ین دلو ا شمامر وک عب تاک نازاب ینوب
 عاخهنرزوا كنو شە دیعاس كب یراءْشا شور

 دیهلب وسا یمتلدلوا شنا هل یهدوسم یدتفا

 اف با ما 5 نف رفآ » ودنا سل



 رلکب رلاشاد هکلاب لک د رسا ل لپ زاج يلوا

 رطد ینلاح كرلن و ناسا رسا هكا ران وب راما
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 قاب روک یکح هل وک ات داع هکګدتا ناتا هژاود 7

 مهر و ید رب وصدر ه> صو هل وش 9 تو هرکرب

 كرما الوا كع وب كجة كم یدتفا عاخ النم

 . یی هلباط رهب راج برع ایا هنسلوا شعالرضاحیکع
 یبرالک الا هنسلواشمروق یبهرفس بوراقیج
 هنتسعل و شهالرضاخ یرلن الف ی هت الاص هفلَ

 هتسمرم ورمخ غی دنلوب راح كع واک ج مدس اعف ار

 نلوب قب رب ۍرااګ فوفوم وبشا تاکی فقوت

 .* كسرر وک تب رج هن نس هدقلوا مارب
 رکا اهدا ولتمدخ رلرصدخ هک كنکح ه د نشاما

 ۰ یش قازوا ردفهن رولوا مج وت راجود هسا
 ن وس هلب وسیدرفلرب هب هسکرب هسب ار او یدح كعاخ

 لوا كدهب هجنراوههبراجیبهرفس ات كب لو: كرکو
 یدعا رم لوبق فا رعتەک ۰۰۰۰ شمري وزو ردق

 قم



3 ۳( 4 ۱ 

 8 هدنکش وکر واو یش ناب راح هنود رظذ مل وک

 هدا همان ر یا ا ۱

 .هدناب وب هلقلوا كد دیر وص لرکفرب شاو شر و رب

 ارب زر دقوا تجاح هنیمأت ین وید .. زدقوب مهفلایم
 ..تروص هرب هعش ندو 2 ۵ كنب هک مر یاب

 كل وس یدرعل تفح ینا دباب و طوف نهرب و

 وصوبشا اکرکف كنس هک متسیا كعد مهدنسو زرا

 رب هعشب ندنب رح یادوس كوب یشبدنا ریوصت یتر
 هع ندادونو اوهوا عا ندنفیدلقا لوط هلیش
 ندید ساوا شماعی سکع هک رکف فا شر ا

 كعد دقر وقف واد تازا شا تراسا هس وا ردبا ا

 اسا منلوا سخا .اشامو نوسلوا ندقاز ویش

 .كنح هل وب هدنفلنوغلوط کفر دق لو! هدنهیلع تر

 مزد ن کیو فا یا ما ی هات
 شب وا شل سرب یکی اغا سم اتوا نام
 ..نملعآباسدن | هرن دون زب هکنوح لدا نع ار وصد

 مش داتتعاردیا ماست هنه,لابوسنم تب رح مامز مدآ

 "میل اک مدر وک یتسکع كنوب هداروپ نب دیا یلکد



 4 ۲۳۳ %X و
 د لا نازح مد نالوا مزا یوم ندرت یا

 - اوج كب وتکم كلی ا خیدلوا شیزا هلییاسح یکج هلی
 نوا هله مدبا هدقع اص ینوک یعشب نوا ارظهتم هت

 ان وک هک مدرک دلاحوا هدکدلنا لواج نوک یعشب

 ققو یدنکا نوکوا كشعا كج هلك نس تاذلاع

 هن ورا نمدنفا اشاب یی رادغاک كمرح یدلک هتسو
 ناما » مدوف هاب ل دوا عاخ نايه ىد زو

 لاوس واد CQ راو دعا جد °۵ هد راح مد

 “ر ولس مدلوا هر هدلاح ود ی و6 د ربخ مداد

 رب ناسیلکی یتسسجو» یرب ندنوک جاقرب ایناه كم
Eھت نی 1ا یناوج یکح هيم هلک لا ےل وا  

 هکلاكتس ع وتکم طقف مدلوا هلب وا هد
 و ی امزان باوج نوک ینیدلوا ۳

 تاک :ردنوک هلی هتسوب كج هلک یک هع
 یدمانت اوج هلبا هتسون یعکیا یدلوا هلب وا اعقاو
 هعلاطع هلءا مات قوذو تذلومارح اورق وت لاکو مدل
 ۱ مدام



 ی f و

 اهد هلدیلوا شمام "ود هرکفو هن وا هککح هک

 نكد سا بیغ یکن رح ننس یدا ید الوا

 یسودنک ید ندقالغا قلاراقلازا نود «یغ>ار

 یدلوا هدا طرص

 ما هلماک یسودنک هدنرلنامز لقت وب شا كن هلواع

 صوصخا ىلع یدنار واب هردناکاردو هب هجر درب

 ر ردا لفن یلتاطور واب لاصم قوج ماخ هلماک
 لاک یرللاصم یکیدلبا لقن كنو هلقاع هلغلوا ن داق

 بونلاح وق نوکرب تاچ یدنا رلکد ها ددل

 ینغلدلوا یعزوم هتس وب هدق دواب ندرت هل قاع

 یو کم ندنلاوید ماب ینکیدننا لصنەب ويف هجر وک
 هع رز وک ردشلروس هت رالا لیکج هیکذ » بولا

 هنوز وک هنو ز و بوب و نی ود « ع ییعروس

 هنآرق یا و زر هب و راقو و ید روس
 یدالشاب

 مکب هلقاع ی اوس میعر و «

 هر کج ءدیکی ,دنداعسرد بونکمر نالب زاب ن :دراح

 یش نوا هسارواد زا ین اوج نزلوا ر ولوا لصاو



 نالوا ON ا هبات ۳۳ لات 0۳ # 3

 هدیردیاع 3 كرتا اتشاب ۲ تب والود

 فتور و ه ت و فر زا هد ) N دک وام

 یدردنوک :

 دنا خاک و هو دز هلواغ هرکم حص ندفر افمند هيك ذ

 هد هسا یداوک ود هر ده الصم نوت نوت لر ذیههرب ۳

 5 3 ۱۳ ۲۹ ۹ ۰ ِ 5 نو ا 2

 شن اف مهسا اشباع هد دسلوا یمسر 0 « یدلاق ۱

 نکل  یدارید < مدنلبا افطا:هلکنا یر

 باچ هلو اسا نور دلا ینمیسر كن دیک دهدیلج
 ید ندنو هج دا رطاخر د یالکشع نالوا .دکعا
 > ار یهدار و دیک د :ا و قرهبالک | ینیفورح

 تح ای سول اکس ید ار وب هعیصيم یکن اج تداعسو

 اکا یلکوک هلکعل نب یدعش یدلک ندهرن یرکف

 كمك زاو ند:روک دم تحایسنس اعقاو جەر
 زاو,ند هرکص نکل ۰ كدلبا د ماربا لدتا
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 ی نر یدیاهساوا هدملا یدک متیرح
 بوروتوا ردق هحابص ید ماشخا هکلن و هماشخا

enirیک برج هع وش تک و شوش كتعرمط  

 مدیا ر ولاق رولوا ذذلتم هلبا هداعلا قوف تدار

 ودد < نلوا مدسرفک مثنناص ی رح کما ه

 ها کر
 5 قح ردقوب مهغلایم رد هرد هدر وصد وش

 كلا بویر اج ند هقج یل ا !دزلوب ا

 یسلوا سرد كاك هل_هلوا مصنه < هلق ید قلعت

 هله رددا تانا دد شنود هحرد ها ءر

 تب یک تا یاب هحرد هن هرز وا ر وصدو

 2 رح هک نت هگنوح 8 اض: اید رعث

 هلد و كل هوا نالوا شمر زاه ندنساسد هللا

 یک هدب او ات راد هردجرد هن هن رزوا ر وصار
 كسر ولدنا هنزاوم تافلاب

 AS یدت ز وس دلا ییدعت هتي لا

 تنغاعو تک ماود مدلیا غیب یمالسب 2 نالوا

 اصما مدد د ۳ هد یدتسا اعد نوحا

 ) واع )
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  9هد یب یالوط نت کیدت اطبخ هدام

 هغ رطاخ نکیا رازا یی هرةفونیدعش نکل ر وک یلقح

 یکر و یش نالک هع رطاخو كسمر ولی یداک هت
 ناشر وابهد ا دقنیداتا هراب هرا ردو هت

 هکاح لوس یتفیک هد عودا یب رعد زار اک

 كسور وک كسردا

 هد یعق لک ااه مدیا شمرتاب در دو> ماع یل ٠

 كش وکر صوص هن راد اشم هرق جرب یتعب هرس
 كنا نس یداک هنکوا كمز وک كشوکو ا ا یدراو

 هدب ویاص بوباصقتوالحو تفاطل مدر وک دنا
 E jig ىزەغلاطو ی هنتر وو لکن دم هر وتس 3

 ییدسوک ندزوا 4 كتعطو كسشمر ول هدا

 لاحوا هدن هدب | هب زاوم 2ک هد ف یو رج نا

E nنس کج دک: تولوا یقع ا وک  

 نس قوباح » شک هب راجرب ندیغاشانکیا هدلاحوب
 نس هن رز وا كن وب سعد C روا یدنفا اح

 كسشعا قحدنالغا كەس هاتوا هک تكسشل هلاحرب
 یدنک یدیلوا هن ه١ » ندکیلق نکلا هراح هن ظعف 3
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 2 9 ١ ما  3 ۷۳ IVجد
  4 i ۱ ۱ ۴ 2 × 1 ۱تب روت

 هکمهدزر اب E زدکعد كمرب و یدبا هدنحا دیا 6 )۲

 لشاع نوح ناز ردراو یرلتسر كن نیدمو

 هر و ۲ نوا ام یک ی هو موم ز يا

 o ناسدا هتشاا ید هلیسوه
 و تهح ی ایس ات داغ كعد سر مالک هصالخ

 ته هک لا هظحالم هکر ید, ردیشستال ۶
 كتحايس هسا رولب رب و تیا ردق لوا هنسالویه
 ر د4۶ ر دق هب یس هبدام تهح
 ,نوا ی هنحولر ن » ف رظر نالوا قارچ هعسر

 هدنر ز وا هحولوا اریز مهروت مهسنیا اات نوک
 هع ارخنساو تفد رظن ییتمظعو توق هجر د كتعیبط
 .قمزاب یرانوب هک مر ووا رايش ردق لوا ردما عصو

 « یدباردیااضتفا قعا دلجر كلوب هسلک مزال

 ا ردب رغوط كب یسدرفا كمداوب توا شو

 a جو N یدا روووأ ەت ام اہک هسلوا

 .داکا یکغا a مر وک یا :a ييف

۸۹ ۶ 

 عن اه

 ی



 مدیا کارا قفوم هاا یر 1
 طسعف رولوا كعد هررا ییعقوم مدع ا 3

 مر واوا شلیوس نالا مدسدمدعا ةع

 اغ كسا قعاعانا هغ رز و سو نش ید ۱

 کج:دک هبایس یدیلوا شعوس ردق و قحایس

 طف كرد یدنا عا ضارتصااکب نامز ے تدور

bhتحنایس"اکش کر نامز وا هکنوح كارا  

 e قافا راس هدلاع نکعلاب مددا شماعد

 دل ددا صا تیر > هسا خرلضازغا مدیا نسعد

 یوی نس ةیووخ نالوا الی اھ هاد رایاد
 كيال حج ایس ندنو ندیفاب الاخ تدشحو فوخ وو

 یر ورض نوا سکر ھ تبع هتح ایسار ز نک مزال

 رادنشرب لج هکتب و

 نان کت هبلاع لال ینلماسز هک كسم مر وک:

 دلمابو هک تنا هعلاط هزکر ید لر دنا کک |

 رب نایلوا هدنکوا نیوز وک انیع قلماسر ردکتدهت
 ی ا هسی اوب ودرکد E هر یت

 لیهستناب تخ ایس نالیدبا هدنترص ناویحو هدنتسو#

 . aTج 1 ۰۰
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 چ 1 ٠

 لوا 1 ندنفر و م 2

 و نر ست n هد هع

 تبوکم û ER هتبس هظوا توقلاق ه لول یدداق

 هدش) وقوا ره هل ارفیرخآ دعي ٥ رم یر وکم

 . نابمرد اب طیب فتو دک یدک ین ولا یل دعس

 ول ۶ هر زا یب اوج ع هعنا بیچ .تفو ناماو ید ۱ ردنا

 قرارف ال لیمو قردلآ یخ ی هقح

 ىدى تعراسم ۵ رد N ههانن اوج

 هلدلو تبنون« لاک یدلوا لصاو ك وتکم کالا

 کد ند اس وبشا هسلایسادوم وصالخ نولوا

 کیدل ةا هجرت كناسل ندُناذل تد لوا شلا

 هنا لابح هتسلا 51 رد ر اع ندا یس هحرد

 قدیونعو تدل تاکباد هب یرغوطندن رغاوط هدر وصد

 هتحایسسهدیر زوا هنزاوعو هت شبا لر ددا هنزاوم



0 ِ 

 یر وب لونج نیر وا لالا لا * هرظنمرپ

 ؟ یم راک هلاحرب قح هالغا ناسنا ندنیلق تقر ا 9
 هک كدلک هلګر هد زم د دلاق تعاس لا: را

 هلا ةتس.ایزب یزایقیلشاب ۍللب كراغاط راوج اا وک
 ماظتنا دنب هلنسلسهدنفرط یا كلود یک ران ھیچ

 نامزیراک در وک یرابقو نماقفر یدا راشاوا
 كيعل هن ( زاب در د شعاب شاطندکو ک هنارو ناما »

 یرواو|ماطتناون هسلوا ش۶ا ندک_ یک روت دع اطم
 بوربدشارب روب زرب لاع ماطذرب هدنمان (تعیبط)یرات |

 یدبا رویلب روک ةهآدب یفیذلوا شا مظتت
 ناعوتصم ر دقو كتع بطرمشادنرق مزوک کیا هتسشبا

 * رک حج ندنداعسرد هدب اهدنا ا بوک

 ربا, هللوصو و قدلوالصاو هباح ینوک کیا نوا

 رولک ندا ید هلب وب ندنوپ مدزاب یب و کموب اکس
 كيسک |یع رابوتکم اکس هبا هتسوپ رهنامه هسیا

 < كفحازا بوتکم هکدکد كلاخدكنس چا
 هدنصوص»> كع وایتب رللا ترا ردراکرد



 Té ل
 غارن دت دنک یو ترد ل ها هل وب هلدح

 -کبوروا:هطلو و ًاشتام لع هلت و هنک یک
 ع اوسه هتم ززو اهلا تضخو میج رود دھر ود
 هکعا قوس فص فص یباوماو حار دونح نعت
 لاکو قر هشقناق ه هل اعم ید نم هتنشس هدشمالشاب
 نالوسبعوفو 1 ۳ وضو تیظع

 ۳ لو هدکر ددنک

 9۳ رخص هغد رعت لاحوا ۰آ کج هلقاع ہا
 تدشید رح و هکیسلا یادی E دن لئدحوا

 دکمروک ی ب اوما نالوا هحراپكيپ بوب هلناح ندنبضغ
+ 

۱ e 
 دکن هاوار دبا لتر هضوت تح ایس رک د یدعا

 یدلوا یلوب هرق لود ردق هباح هرکصندنا كدتا
 كتعط هآ 1 نا ا راکنا قتفاطلو نرالا كلوت وب

 تمظعكنخاغاطنالب وا و لب 9 نارمح mg ره

 هني سرا وک ك نس ہوا قیع * یم روك یتتفاطلو

 و ا ولو لور دسار ندرت

1 1 
 + تب
 ۳ جراح
 بر



 لدیت ما لا نکهدنن مو لایلاوش د دوهم م راک 5 1
 وتو رب هلیشالک ۱ دل الا رهاط ینداوا شما ا

 جوار 8 ی دوجومیا اس

 2 ۳ تار وصت نان صفات یو

 ۱ یدنوروآ
 نامز یکم داشود هنر لغجا سارق هدن وب یسودو

 -ووفوا ۱ ۰ لدلنا فداصت هب هنر وقرب ده دم
 دلها روت یانو دکھ هقاق 2ماح زا اه
 دید رح راد اهارناد فا رخ ید وب هدنرک حالم
 ور شاو ا ەد هلو و ۳ ")روا نیل قواو چ ف

 لیاقت ب رعت یکیدلبا ارجا هلیس راج راسا كراکز
 ۳ ای مار جا نوش انوک یکتهارب

 رو هفت انوکو راز وک د: هلیغالوق ناحل رک ا
 عاده وز صقر هلک رخ قسط هکشها ۱

 تتها اکو نس قوسج یش ك هلتبد نوح کوب
 یدیسه ناحرب كتعیبط هلمنض هدادع د نالف صفر

 هل نشا > ههنا م تعیبط بوک ابالغ د تو

6 Ms E 



 و ۲۲۲ ۶

 E ad نواب یخ

 - دم تعراصعا كل رنا درج وباهلطم هدنک و اوللدم هیکذ

 -والوغش مهلر وصن قایق ر ی :دنتهخنایداهد

 جو وصد تس هد طف هل و یسا ر وت وا راح

 ماجیدیا حتر تم ید (ن والف ) رز (وناص ))

 هج رده رباز هلب را رکف تیولعردق وا راتیدافوب
 دما رفن ند راکک ر ااعقا و راش: ایش ربعبطلا ید
 نکل ۳ وک ہد هد نس هکم رب وقح هت راش

 نالوانکعیریسفتوید (ردیعتبط ).هسازل واچ
 مالا یفالخ جد كتعسط هدب ودنا رعت ندلاح رپ

 عم بلک تیبا كج هلند عیط تاو یک كجا

 نام ز کیدتبار وصت یب رلناح تبقاع ك ران وب هیفاع
 شنایوس یرغوطمهسبد مدل هلاحرب قجهالغا
 هد هج ردلوآقتر ۰ 5 | رژ وات اتو رادعم رول وآ

 ی ایر ول :وا قارا وخت وج
 ود رو" وک افا وا ناما کج هلواع ناما

 ورال وید .فب ردنەك ر ویلک لاحرب هناسناهدنک وا



 اه ِ
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 نال وادوخ ومهدام هسا بول وآترابعندالویه

 هيد نس اما مردیا حج رت هتبلا هنايضرف یشرپ

 شااق_ هت م>ازارپ دن ماسه .مرویههریو
 ا : وا یر رم هن هسک كن رو عدوا ۳

 هدا ردت قحر دو وش ال رحم مشادن رو هسا هت ره

 ندا مد اشم ر وکه ده رح م یتفاطل میدل وا شاب

 وا 1 اد رک هنمص ی رکد زهطا دعس ره .هزرکص

 .مرظنمكنسهرب زجولادم رلدطا لزوک وا رارب فیطل

 تواوا لا ردنا لا كليب هللدبا فیارغد الف یم,

 نول هدب افا رعتاعر هکلب ماس رر رهاعلایت ون
 یل وا هدانز ندلمن وا یلوط كلذ ر وکذم *هرب زچ
 -دلیا عطق لیم چو انوا هدتعاس هر واو هکن وج

 كیندتعاس ر یسف رش لحاس كنهطا و هدلاخ ایک

 یدلبا مطد هدنکا دم ر رکج هيم دزا هن ق وج

 ینکللز وک ك نهر زج کاب هدن ع اندم تعاس ر وشن
 ندکر ود هدنګا تدم و مدمر وک تق وب هما اشاع

 با رختسا ل هسا مدنل ین هدر روصت هل مدر وک رغ



> ۲۰ 
 ر رعاش صع مکیدلیا دعا طم تراثا م هل واقفوح

 قازواه راشعا هب هنس هح اشر یرص یور
 ردیللوا شعجوک هررعاشوب کد هسلاق اکب تماشم

 یتسلدب هیت هلا العا یش كثر بدا *هدعاق ارز

 رع عطس هل تھ تقاطل ہک و اح نود ا اضا

 میلست هکر ه یا داوا ےج م تاق كد ہنس خاس

 ر ولك مزال كلدا
 تفاضلوا رعنا E هک نوا حرم لصف

 هنر حه ن ر ولس هدا هش 44 توفصوا

 هراظن یه وامس مارجا تعیبط ارز مدنا یب ثل
 هر قح | یتوفص ردقكح هلن هرب در | سکع هلع

 هلک رصر یو رج لیس ههو شما صیصخ
 بورق هچ راب كب هع یعاعش طوطخ لز دلت رپ

 ین د ةي توق كمزنسوک كي ی رب هدکر توت
 ناسحا هرح هر زواقلوا هداعلایق وف تد مر ید

 حاس هلقاع یا تبا فاصنا نس یدعش رد |

 . . صوصا لع * یمزولیهلوا تب و هدي

 رب یمرف یش یرلکدد نیيس اس كرزرعاتشوا
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 قر دنلاج ويف کو یدج کیا نوکر هرکص رک

 هس وب هلدا توکیو 4 !۱عدا ن لاح توقا ندەر ےب

 یسپدنک ینکی دریک هلاح هن و و ینخیدلوا یعزوم
 تور دون درس ور ی 9

 و 2 زر شو هی وقي

 یدالشاب شوت 3 اواو یدخا هدنکابآ

 ! من اخ هلقاع مشادنرف 1 وس »

 ید ۹ با تع رع خرج كر ندلوپناتسا

 وشراق هحایص تورو نزور

 دای اناس چار و دلو لس اود داچو و
 هنن رک د راوطا همهس هرکص ندتماقاو مارآ

 رقاس رمزا ولادم يو رب ولو و رغوط
 نوردنکسان وکي رکس قرهارغوا هنیودر و

 ۱ یدعقیح هنس هلکسا

 مود هقدلوا مر ۶ نتف اطل ا د وبشا

 س كجو ر هدنګا تدم عيدناوب هدر ز وا ۰ یک دو

 مدسشاح ردو هل ا ی ییدتنا



n 

 هب و ردنکسا دباشر اهحن رب ویدالق ا دو

 هد رق دیک د ییوک..یاص/ اهد هلک رک یربخب یکحهدیک

 یدک, هنغانوف كناشا یوددا عباد و هنفوط نشا

 هل يجیکیدنبا هر واو ی رج گكناشاب نوک ی سرب ا و
 رهت وا نشا رو هدارب وتو ورک روا و اب هدا

 كسك ینیراټ وکم هلبا. هتس و رهو قرەب القو

 و وبا ویدل رب اهیالغا بالغا ردوا اجر الا

 :یدلوا ناو ر.هل وب تب ولا ر وچ ید
 لر دد ته راقم هلهج و و ندنشادنرف لک و س هلواع

 هنس هناا هډو ر وق هدد ر وق هلقع اب,یتشاب كنبزوک

 یدراو هر ۳ رکج هک یکی سابع قت ر او یدک

 هر یر هر هطد رخ هرک كج هد مرنا وب د

 .یهفاس یکی دتیا عطقر كب دوران وکو
 .یدا وا مهل وب تف و هتاعلاطم رب ا ندکَلما باببح

 دف وردق نوک یمرکی هتروصوبندارامالک صاج



2 
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 « روشل او ر وشاضقناح كب هد هلاقس دەت راسا

 ید

eنوچ ق ٤ قم  

 رو و نی سکر تاید

 ك٤ د كم ر وت وف اهدتاقرب هرکف واكءرب وج هلء

 هلطاب رکفرب قرهاواندنلبق كمر وک ندکلککروآ
 دنس | تیعبت هلطاب رکفواید یدک نکا تیس

 یغددل وات رابع نده ك رکف هكا هدرا ضاعا

 قفاومكم ر وتک هل ود هلتسم ر وک ت اذلا كنس ودنک
 رضاك هک د ناک دل ودل وا تھکح و لقع

 “دت الوب ی هر وک دع تح ایسنا ويھ ر و قال وقف هر

 جحه طعف ید رب دنا لوبف و یدش سر دو در نک ر

 لوبد ی٥ هر وکٹ تحایس تیک هک ندید ۳

 -دد ایا هدنس وه لوک هءاح هر ول مه هر وک لاح

 ین هلقاع كلا یشدنازاتوید نالف آدرس



> 
 وع مهناخ هتشاكسردنا تد وغ هن هسلا نیل و
 هلتهح یخ هیلاق لز وک هدهرشط هدلاح واو دوج

 تد اعسهدلاع ند عرب كنحل و هدنما كح هناخ ول

 امعم كنم ردن | تعادق هلکنا بواب یتفیدل وا صحت
 رح یعس ناسا هيف

 ی ابو اوت دنا دانس لا داعش ضلي حد ىغا

 دل واهنكن رح هد ر د تف رح تو

 نوا سب و یی همدا دا زار حل ول هدرارا

 شعاوتداعس هجر وک یی هجا هجهداب شو رغ
 ود شهر ول وا لصاح هلکت وب قحا سد ٿب رح
 د وعسم هلتر وص وله رک رب یتسیدنک و ردیک ر وابیاق
 واد مهدیا هطوا یتداعس و ر ندک دس ادع

 طم نلوا هب ی ريخ هدردباراتخا قلافس ولرد ره
 رده تداعس ر دهن ٽن رج كتساکد قح وج نس

 وش كسردما هنزاوم هتلا یرلن و ردهب تلاغس

 افس تداعس و هت راسا كت رح هدار وا هک را و ردق

 كسل ت وا نهالشابر الشاب هفل وا بلعتم هتل

 قت رام رکصندقدل وب یب رب بالقنا وبهرک ارب ز

 ناسنا هکنوجر ول وا لاحم كاب هراتر وق یکیدنک
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 . یادوسو قشعنالاو ائر ویل وضخ ن ولولو
 زوي ویلا نیما تواو چیه 7 1

 مکج هیلب وش مک هت نا | ردت رادعنداعم.شسرو رخ

 نادععا یککنذلم هنن نس دن راب ندررلد یش رايش

 تاپ ادن زف بنس رم ره دکن وچ هم ر واشار

 روف وب مقج هکعا اجبا دیک ا یھ فام
 زاوکب ورم وتبق رب هانیلف كن هیکد نوای وا
 ان رج ییا رطضا ك ننڈ ال وط ویی هب . رود و

 اناا هل و ا » هالغا هم الا كر هش مدیا: عن ندب (

 < مچی( لوبق مه تلی ب راکجهدبا ایا ئ ےک
 هل راکفا هکمادام رخ رخ 3 داع هدرمس | یدی دب

 یکدنک, یدین ز دشم ر د شل را ک٢ رک رب ایج ای وی

 وزرا وباربز رشلکد لقاع راک كا مو رحم ندا,
 هد رک تیک او :ر لاق یاب بدع سہ لولا رک

 نت وق ىلا یزدی دنیا لاج وا ا

 او كع كع هللا نوط هلسلناط دغ

 کیک | نکک رب یک و داور نس وا

 العا اهد ندناح » اخوا هج رک | ر دالعا اهد



 هل رخ دوسرا رواتییبمیا رروک

 و ۱۳ ها اک ك تل

 ۱ دا تاشنا .هنغاوف شا : نسشک قس. ر دّیس هم دم

 لوجیخ ۱ لالنهادم لوا ۱ نا

 هب دم کیدا عاد رد رورضو E كی

 اکا ارج هک یاس ا زاغرا E نه زد و

 كی هيما وقهنادیه ینیرفوط و وب 3 ۰ شسکوط,ید

 نان کھ کک ۳ لود زاد: کج مد:فا توا

 ف ھاز ازوایژ وم ی هد 3 راسو ید

 e یس اضر كرلنا نام نو سن سس دک

 زد غ نک او وا ل یکن درک ودا و
 شه کز او د ندقمر او هب هج وق هلیسو زرا رخ رح
 هادا قوا ها دلو مته یو دوام هی
 «اهد ١ دمار راتو شوج یس راف هخدناو
 نكن اف امشوقکزر ر ورا وک لهسعا ر دیک ی ورق

 ندا طب ر ین تلم ود ار ماست .هطدار نسب طار

 دیدی مطب ارکلوا ار 5 زور اهد ندهطبار
 ل ا و یار ا # ۹

 :r 7 لس

 زانو تر
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 جد ارکفو كنس كنس شبا ر از و

 یناصمنتک, راکفا هرت رب قاب قان رد هم وب هلع
 یکی اوثار دق هغانرط ند هبت هک تدا هنزاوم هلکنوش
 كشورغ زویشپ هدآاکس شعا قحاس یدنفا یداق

 ۔شکج هدب اهلاوح کی هجاروب یو شمراو یو زت
eمهسو فو کر هرات هل اعر هدر ص۵ ةر  

 هاو نشا كج هدبا رشکت یرعادراو تولا

 مزوق هاو مکجهیک ذ یلل»ع ناصقن هاو هاو هراعب

 كلي درب دشار ارق یکعا ادفلب قم هنغانوف یاو رب كس
 - اه اید امو 1 قدلاق یھ د بجهد هناخ معق وش

 حزب 1 یدقارب یجآ ردق« ید یز یداربا كم |

 نجاتحا هل اهد هشو رعز وش هدیآ قرةلوا هلصد

 -هریدکرب هراب هن ید هوشازه هلیصوصخ ردراو

 و ةا یدلاق ب لا هتداراو رثکت كر

 كلف ملا هت رولک ندنفعص کف به زر هعلاطم

 نوا ینیداروا هلچرب هزار ردق همش
 ۰ جد و 7 هتشلا

#۶ 
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 .  .یعیدلوا چ وکر دق هن نوګا مب تفراقم نوسلوآ
 ندنعفانم كتحایس یسنکل نعااضتفا قب رفق

 وب نکلاب ضرا یور مهتسیا ید كجا مورح
 ودلکد ترابع ندتفا نالوا طیح ی راوحو لوساتسا

 هج طره كتعط ترضح بور وک ید قاف ا راس
 ,صوصخا ردیشرپ عفان ككغ اهن زاوم قنارثآن نالوا

 ,حرباکسهدوا مروبر وک اهد هداف رب کید ه كىا وت

 ندکشدلواشمامایالک | نی ردقكنو ز ونهنسارب ز

 ۱ كسر وب هدیا نط دوعسم اهد ندو یتغادود لاورب

 وتوکربیردقكرلینا هکنوح م هديا بیعت یس طوق
 كن هناخح د اع وش ندنکح هلي دیا ر دقت هدنلباقم
 - اعس هحرد كنوب هلدسا رروک ییلب اقمو لاثما جاقرب

 ,ک راکفاوش یا یدک 11 كسرالک ۱ قید

 اناه * كسمرولب مروپهدنا هیبشت هراکفا یک
 هل الاب تمالسو لاحشداعتس هکر دراو رامدا قاطرب

 "اب یتاداعس نور وک هلتراقح رظن ین اک درب نالوا ولع

 تداعس هباهنلا هلرنظر د هدتموکح ٌةيسج راو د نکل



۳ 

I IKA DEAE 4 را DO a 2 تا a. KE 4 ا اف تار و ۳ a hO 1 3 E EA Hi ES 

2 i 5 
 و

 و 8 ر ا 3 14

e 

 ۱ 2َ a هدلاو ا ا ۲

 كمر وتوك هدکلرب ی هد راته یت اتم نالوا

 ودو ه یع كناتشاب یدنفا ی. و شمر وتا

 e هډحاد و دالوا نسب نا

Ewی ار 2 دو وتو  

 ید یحایسرب هل: وب نکل م هتسیا قاری نادنس
 هدافتسا ید زس ندتح ایشو هد ړه مر ود هددآ سۈھ ۱

 مجابهنینورغزوب شب یابیآ نی. نکسردیا
 هلن روص وب بس یا ۷ ج اکسهداربوب نا 1

 ۳ e 79۳99 ی جیگر ه دعا قرلوا

 )م e یرعادراو تیولا

 هرکص ا هوا ما هلفاع
 هر لدار مەز س هک یدد د نو رسک یف ر خم

 نوجا هه رب واو ندذس مالک | یی دلوا كعد



> 
 ا یک سد دا
 بو! هاکیر دقهبیدنک !دن وک یس را و یدسک

 دوهم وعاخ هلماک هیک ذی رغ وط هوا تعاد تیاهن
 ررتک ه وا نقاهد ید رک دن وا نا واک ر ارب هلا اغا

 مه كدلاق ق وج كب مشادنرف «آ » هلقاع نحریک
 واد « رلشم رغاح نوح ایچ كدفا رب هدقا رع یب

 هن » هیکد هد هسلا یدل اتع راسم هب هدام حاضیتنا

 هدار وا هک رلدمرب و تصخر مشادنرق عابب

 هصبق ییاوج وید « رایدلبارابجا نوا ملل
 نوحاهنندنف دل واهدانر وا 5 ونه ع اخ هلماک بوسک

 ا در ییا هاب ہد اب
 هدنولوا ماسشخ |تباهن و یدنالک ا هب ظا هلبا هنص
 هةلاکح ییفک نا هج و رپ هیکذ هرکص ندکدنن كع

 یدالشابهرب رفت و

 هلیم رح شل وا یسلا و باح اشاب نسحم مشادن رو د
 ندالعوا لوس شات و دفن نواز ول هدیک هبلح وبار

 هدننشابز وفط هلبا لغ وارب رکیدهدنشاب یدب هقشپ

 ,قحاودوف وادار وا ی رله ردرا و یر هد رب



9 
 "دن |باج هنغات ود هد وردناوک رعب وه هسیدیا

 ر صوصخای و نوک دم هثلس یهج و تكکلکم
 كم ردن وک هدب وب وق هن ه رع ةنشان كلاب یزق مک

 هد رجا لوا ندنفب دل وا یش اتكالتعكماخ هلقاع ید

 هب رع هلب و فب رح نکلیدتسیا كمام ردن وک یر
 یال ځد كمر وجشوهدلاح کد زدن وک قاشوا و

 "اراهلیاوش وق كشت هنب زودنک هلنهج تج هيل وا
 قهغاح یعاخ هلماک بوز وایراوید نالوا هدنزز
 یدرب و سس نوجا

 هدقلا را توا وانی داقربقق و را تخار اخ هلماک

 بوردنوک هرازاپو هوشراح .یتسودنک هلقاعرب
 یدنار ریدتنا دعا اب ن ایش انالومزالیک نالغ دصاب

 -دلک وددلیلوا یشارد رز زف هب 2 معاخ هلخاک

 :هتخان وق كناشاب نسحم بولا یی هیکذ عاخ هلقاع دک
 وال خلاف بهت ر اغلا نات قیم و لوک
 بولا ځد نتصخ ر قلاق ربا هلع اخ هلماک هسنا ر واک
 ۱ یدتک یدقیح

 توا هلکب سا وف هماشخا نوک وا هلفاع



 6 fA دم
 قوا رج : روبک ا 4 اذ رعنا راتعار

 کر مر دا ران سایز تو

 ندزوآ یکح دعك چاقرب و هدر وکار هَ ای دک

 ۱ :یدلم |لاهثنتتشا اتداعهع ا ۱ ۱

 قهر مات هرکص ندننافو كنب زهدلاو مالک هصالخ
 هجوم هم هدرا زد دم کت ششادترف ران ول اه د هنن

 یشاب یتسوا کرل ا دقاب ندهرمها توتلاح وبق نوکر
 ینبدلوا ویب اهد هلقاع مدازب ییفایق ۍدتفا يع
 تواالتش اب تن دنک" هب بام داد نالکآ نوحمآ

 مدنفا « هيلا یوم هک دید )ِ e هر مدنفا 2

 نادتنغاوف 9 اشا : نيچ اش دنک» د

 كج هر وک یتنودنکقج ازایدیخا قنب راز ر وشل

 < ر ویلکب قدودنک« دنخاب قاقوس مدر ونک سد هيز ت

 a یر و رج اوبد

e)هرکس نکا 2 9 ۹  

 ا ةعو د اب ج9 ا

 شاو ؛دنچ اط لس وند ھا شکاربدن 9 شساردو
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 یدو هتشا ناما » دسر وات كکرارب

 تزاسا هسر دننادرک كنم رپ ندرلن داق هرات

 دنکر ح هه>ومیراصوصیوز رایدنکق رار وا

 هنوز وب كم رح وب د« ردیسب رب ندرالاطندآ ر وب
 ناوک رب یی . :یدیا رررب وچ یی راشاب قز هيم هقاب هل
 مکا یسبرب ندرلنیداق نالیدنا رتیعت ( زوغالق )
 کا ندنورت باما كر هلک هنسهناخ كران وب واک و

 یی رللاک هجردو دیبرت تیفیک كنب راودنک شادنرق
 هل هج وق ی زودنکر لعاخ رک | هلصندنراقدلا ربت
 یی رکی د یرکیدو یب رب یمیرب هسسبا رار دنا لوبق
 هدهناخرب یتسکیا ان ادشادنرف یک او ق راقج الا

 هب دیحاوا یر هیلربآ ید هرکص ندنایک ی رلقدنلوب
 ز وغالف هدق دعلاق هنایمر د ی رلقح + اشد هدگلرب ردق

 لزوک هلو شنوحا فا رعت قب رلکلاز وک كرلکم

 ماخ هلذاع قر هیفارب نادیمیجد هک د لزوک هلی
 هرلکب نککیدریو ربخ م اخ » هلبا ر وجترب هعفدلوا
 هدمه نیکنز مه هکنوچ روئوب قوج زق قجاراو

 څه هل ز وک هد هنو نیکنزهب هسا رب راشعا لزوک ۱
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 < و و
 بودا نفد هب وب ایی هموح رح تیصو بجومرپ رزق
 هت راز رب هر ندو كلوا عام شو هايس هحرلنآ

 هتک س یری دن دارا تککوارب یرع ر هو او
 ھام اندکمر یکی دن ے۲ لاحر .دیشاندنراسایک-

 ا ۱ 1
 شادنرف لوط مەنا ۵ هلند دارا لکم اوا

 هلتاعلاطءع اونا نوکر هو را رب بو روتوا سادن رو :

 « یرولو !تداعس كوسندن وب هدناع زرد لاک لس رم

 ه داور ا لاح هن ام یا هصبجوم یتیصو كن راهدلاو وا د

 یدیا راز وتارضاح هغماشب
 هدناثو ماود هن ر زوا یرزوسوبشا رلنوب اعقاو
 بود ر دعت ی ر دق كس رالاحت داعس راب دعا ر وصق

 ردوا ناعاهتغددل وا هتسک تج ار ندراودنک هدلاع

 مجری ره ور هجا یدنک هسلطا کی دیک كقلخ

 ررر وک هلس مونا دکییا هطبغ هنتورت ك هسک ت ودعا
 هلصاف ه دیص وصح قمراو 4 هحوق هله یدا

 كسا ضتقا راکفا ندا لامتنا طب ریسک مرانغاج

 1 ندنکو اهرب هکر نب دیا رغذتم ردقلواندلهآنوج وزت



»> 
 ا:نمروتک مولوا زوس ما اق ن دقات ب نت ای را

 رکسردا نود وا ی مدسیا ات تافو ا
 هب هچج وم ھ هت وف بودا دیاغ ه رکلسفن د سو

 هلن دا م اکماپسا می دوا وب و رکحوا وشقز هیمراو

 و نکیمز او 4 هجوق کسر دیک بول شا 7 رلء اخ <

 شا اتقا قع الكا نس یی ےس كنبصو یکیدتا

 هدلاع کی دکهلاک هد رکیکیا ههل دا نکساکد لهاخ
 هدنک هناخ قرهلوا تلخاص هلیماع هرک هضم ید رحم

 عامر هل ھو كن دجوفرپ هلا قمابسد هرکی یدنک

 نایلو) حاضبا جاتح یران انو لاحییکیرلککر!
 هل سلب , قماش هناریسا یا لغت سد تاو ۱ رجب

 متیصو هتشب| نکسر دا رب دستو از زا ةا قرف ند وا

 تاجدرب و هنسو دنکن دقمالغا رزق جید € دات

 تیوب یدلاق یدلنوطیرلعط» قر همه وب اوج

 و ااا ماطر هب . ما ها ضا هن رز وا

 وشراق هج اضههک وا هدهبسب سلاح هل 1 اک

 و ۳ دج راکروب ید د كنسکبا هلبافو ع وفو

 قدك بو



 ات ا
 لش اتر هداند مدیا تاف و هد زب "اهیلاق عاص

 هضاف و رلیدتا ناغف و ,دابرف وید ۴ .زراس هن
 ا شرک رج رب اشک لا ین را رھ نک ماخ
 نوش را واب ز رک مزال کاکا وام ندن وب رد ام
 هللااشنانوسل واارجا نکیا.دع یخ لیوح ر هلب و

 دوخ ومو م راش ر ارب داک رستف و قوج اهد
 قوحر واد «مردنآهدافتسا راز هلال رس ند زم
 ول ردارب ران كنب زرق هد در
 ۱ یدمهبن ا نم 1

 ین !بویمر ا رهک ند لپ وتد نوید دک ن نک

 روج کام ى هد لن افاق هاب یک
 ید ر وگ هنن راز وا كن
 ٠ ندای ۶ تقو رد یا یدب هن رز وااو ر رول

 "تب هلکل هتسح رب هجقرف> اخ هلضاف نوک ر

 اؤر یدل وا شم روک هل وااو ند کید ود هغ
 نک ودا ېدمزهسنا وج هاکبا وج قات ی .ةلسالد

 2 تا « تو نعاح هنتاي E هل ندنغا دالك

 هلا رودیفیچ بولک میم مرزرفیر ون مز وک

1 ۳ EEE Ta ی RE 
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 یب رزرقوب ولک هنس هناخ لاصحصالاب یرات ارب «دنفرظ
 لالدتساندابو ر قد دلو ا شمر وک اهدقمیولا هنک وا
 راو ديما نداتایح تم و قوحاهد هر وک هنکیدتا

 نالواد وح وف هی دلاقع اص یسدنک و ییغب دمهل وا

 هد هوا رار واب هنگ روځ رف هلیداربكماهسا
 ندان ؤا ل ولع« ر وک ذم ماهساه رکضندنس دنک

 ماهسا و یب رلکج هکچ تلافس وٽ ج ز كنب را رغج نق
 ندکع رب دتن لی وحهن رزواكنن رابدنک ینه ر وک ذم
 ندرت رب هل زوم رکص ندنناف و ع وق و هسایدصعم

 قر هيم را وخد هب هج وق هار ولو | نک قر هیلربآ
 نرابویفبدنل ونرابعندنرلمر وت واهدکل رب هد وا

 .دقشب ندنکلم وکی هدنتیص و كوابودیک هفاقوا
 شب رکند فصاو هنر یفص) ید كنکلمام هفاک

 یدلیا هباکح و نایب یتکجهدیانلرت هنیک هتوا
 نووسهدانزندنزهدلا و زوایدنک, ییاهیلایوم رازق
 ندنفدلوایس ودنکقق حنا یزراعفالااهباء.دلاع

 نولالشاب هنمالغا ید یسکیا شن رز والاحوش "
 ر هرکص .ندنس یدلک ندهر کد ویاکسرمجانا اھ



 ناو
 ۱ - اتف كحو مو لهآ وود تدساتسو ا

 رج هلتغارب 2 نادلش ره هدااعو هکع | تم ند

 ااو یلدا نالوا | هدننمک هلن | هعلاطم کلا

 یدیشمالشاب کو

 لع رزرو اهیلا یوم اهد هتس سد مالک ةصالخ

 لعن هلیمات هرلنوب ي راکفا بودیا تمه هنسهبرتو

 "او هتشاب یدب نوا هلعاع ندنغ,دلوا قفوم هثارباو
 ره شم هدنراوجو فارطاو هدبنجگا یس هلو یاد
 .ندنرافرطزامامافلوم یسودنک هلتهج قالاک نالوا

 ےب هلفاعهدن اب وب ید هک ذ نالوا 9

Eو هب هلفاع فص كماهسا ناشلو هدن دی و  

 .هتلتم رلت ارب هلن ندا دناص هب دیک د ی کید فص

 .نوڪ یمرکب شب نواو یدلنا اعدتسا ی دی دج



 و
 كندیک ذ هر وب نح هقسشب ندکدننا لوق یفیلکت
 یتکج هیع«دیا لوبق هرانرپ نوبعفراصم قحج هلوبعوقو
 ا اک ید یرلشاعم رک دلا فلاس نرانو

 یدل | نایمرد کیدا

 للخت .هتس هعلاطم یدنک  كااخ . هلضاف هرکص ندوب

 ملعت كفجوچ یکیاوب یتفو هجئالوا قترا بولک
 هتس قو ندارا هلهو یدناصح هنسا ردنو
 تكعاخ ةحطاف اهبلا یموم هزکص ندک دک نامز رد

 هدقدلاق اوس و: سک دیک د هرابصب هلیتافو ع وقو

 هنیدنک ید 9 هلبا هلقاع بور هسع سد یو
 ۱ یدندبا داوا

 ی 7 هدننافو ع:وفو كعاخ طاق

 ._ شعازواحم یسکا نوا هسا هاقاع بولاق زمکو ۲

 ندیلیخی هک ف هدتصوضتت حاختو لیصص ن رات و

 ندلهاتو حوزت كعاخ هلضاف یدیا شمک یخ
 رد دعااططم .هدلاع ول یهازکتس : و

 مراتحوج ندنعببنل و ه-وماههلا خ ذل ندیشرب لعل

 میم هزصو شعنعلاق هک 1 یرکموب و
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 ردق هتسرپ دیره بوقاض هسیاراو ینه هدنجوآ
 یثرب ید دوا دلا یدعش هد هلا ۳ ها

 هنغانوق كنو نعم یلاور هلیمان اشاب نسحم ند داق

 "هک لاح لک لع یسودنک مدار واو یتغب دنفص
 هد هسیارولس هریدشیفص ید نس هع نک یک یکیدلب

 زیوجن نس دمو وب لهاجوزالیح هاب وا كن هروب نه
 یتب رلشاعمكنن نقل کو كنس د دک كل رکن نکی دم هدا

 هلضاو بیرون زوا كعتسوک اوث براق .هنفراصم

 هدنسوز را كعا 2 اد هنيلعلو وهب تس د كعاخ

 روطرب كحهدسا بلح یتفر كجا صاف عا دنلوب

 یدلدا ناب و ضر رع هلی ص وصخ
 ید هل تون ماب هلو عأخ هلصاف اعقاو

 كماع ا لوق لر هر و <: مزاج نوا یلاطم یدنک

 وا راحود ام دو تبسودرب هلد ول هد هبسلا یدتسا

 بارطضا هدا ز ب هتسودنک لامشا فسا ناس عید
 ماخا دیطاو داق هلب و و ندنکم درب و لالمو

 ندکع | لوبق یتسهعقاو فیلاکت نوا یسهرابب
 ندنکیدلیب ینفج هیمهلوا تیانعو هناعارپ وب هد

ê 

 تومور pr او
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 - هدوقوا ءدلوب زب همریدسک تناغویدرداص قاره

 یدنرکوا یش قوج هدنامزز" قر
 هلو سدردت كنب ره هنت سهیلا یوم حح حاضر

 نفرب هلبا نداقرب بوشلاح یوسف نکیا لوغ شد

 هک یدقاب مناخ هلضاف راب درک هب ورا قجوج
 دع اهتم معاخ هیطاق اهلا عود غاخ هم اف ابا ےدو

 یکتسا یدنکو يهجوز كکب ناعح یالاربم
 تلا كنابدرت هلو قسودزپ رع كبو یسوشتوف
 هدعارک او تزرع ق رەلا 4 ورافوب لابقتسالاب ندتشات

 هباو زناوتغارف هشوک كعاخ هلضاف یداروصق
 تدعوب واوا زوا* یی هنس ترد یسصلکج
 وا شما شر وک ید هلع اخ همطاع اهیلا یوم «دنف رظ

 هب رکیدکی هی رزوا تاعوقو كل هنس ترد ندنفبدل
 نافع یس هج وق عاخ همطاف ران دال هلاح بسد

 و ماسنیاو یکیذلبا تافوورب ندهنس یکیا كکي
 ندنناعم"تالدعاعت كتس هح وق هک وم اظ مارا

 مپ »

 صیصخ هب هک یی 7 ناتلو هدنناب ود

 يلا ندنع:دلوا هدهناشک هحرد ساتم نالبدیا
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 هيف وصارا نیوکر زوسلوا ۱نفر وک تفو ىزا

 نعج نقرب لزوک هدنشاب نکس ید هدنلا یک طفاح

 نکف اب ماخ هلضاف » . بواک یوق هدلاح یدل وا
 هنن اج لصا . يوس لصد ناسنا جوو

 قوب یس هسک هتشب ن دهللا سکو ا هراج# رقوص
 لکشم یبمافاب قجوج رق را دقار بور وتک هنراع
 هرز واقنوا یشادل و ناجا ون کیف کیا د اا

 لا راک چ مدر ونک وید ردا لوبو عاخ دی اش

 زونهعاخ هلضاف ندنکیدید « هداز یوصهد هدا

 و حوزت و نمک انوا نش زوتوآ طقفو هرک اب

 یب وهوا وهب و راعیج ندننهذ نوت نوت ییهات

 وش پولوا نیداقرب ش٥ا رصج هننفتو امت رکلاب
 هلب ون كح هلس هل وا دالوا هنس ودنک رار هلا لاح

ERNهاو ع یرنچ رق نن ی ید  

 یداب ال ونو

 ورم وا هو
 هلصاف ندنفب دنل وب شعار می لمع بوک ی وبمک
 هنسا ردنو هسرت هرم هست ) هلفاع ) هرق وب ماخ



 يک ۱۹۷ 9۳

 تعانق هتادراو ردق شورغ كينوا یونس یکیدلیا
 هدفت و عن ننام زو تقو انوا رسا و یک

 یکج هی هلبذاحتا عیطم هدنس هت اخ تح بو یا ریضح
 یح هتک ن ووفوط ناغزاقر و كدر وشی یکم

 قتفث و عت ید یی راصوصخ قماتب یرویشهماج

 ۔وتکی کت ن دنسیهنآو شراچ لردع تیاوغشم رب فام
 ین انا نت سا

 کلا بو رب دلاق یطالتحنا هلن سک زہ الا ئوم مناخ ۱
 ادب هفر اعم هل |یدتفا ېک ظفاح یس هت انک هيفوضاب
 دیف وصانآ كرات هطماو ةيلا یمود«یدنفا هلز دبا
 یا مر وک دلا یتناضتفاو ن دریک رم ان و

 - دعب ور رب دتا باج ییاک یکیدتساره ن دندوشراح
 ینیدلوا دنطفح ۳3 دن اهتکیدنکهعلاطلا

 ید هلو رولا نوت اض تور دل وت یس ہنس اراب اک
 لرد | قاراکا دف هج زد ی دلوا ردتعم هسا جا وب

 ۱  یدنار ربدزاب

 نکلو هر اوټ و هب وّبسیسدنک هلتروصوب هتتشرا
 هر ومشن و هفورغع هدر ظنقلخ هلتهح اکو لض



 < ناز هفسلف ۴

 ( تااور فّاطل

 کاخ هلضاف ندنراهنک اس یس هلحم هد وصابا لوس
 نلتس ودنک هیت ادب یا كن دنفا نیدلارد یردع

 عو ثیدجن لع کن اث دکد لا لیک هيل [ مولع

 E هل سان اد مات ماچ ھا د رڪ ید ینهراسو ربسقت

 .ی فی ت نونف جد هر م لا و كنب رد : بودن

 لاغتتالاب هلراباک یدل هدنا كلرادت 2 اردن اقا مع

 ادب تام واعم یلیحر ید هج هروصدم نوته

 بکر زا ها هننفتو مت ودك . یدل

 ندهناخ کاند | لافتا ندنرادب هک ید | راو یو

 ی زکجو ار ل هطوا یکن اعقاوهد هیفوصادا لوب روک ذع
 نوا نکسیرلقدلوا نکس هدنتایح یردپ بوب ویلا
 ارب هل دلار یایشا قوچار یوا “ون رپ ین هطوا
 ادب ندماهسا قرولا ماهسا هلیس هاو قرهناص



 ۱ ۳ 9۵ ور

 رد واح یییاکحرب ھم *( نانز فلک

 دڳ هعفد یعکا ٭
 س

 راد سب ا ۵ لر هعطم راپا قرف قرهلو

 + لوتناسا

۴ ۱ 

 ( راطخا ) 9

 رر صوصخ “هنت اذ لر رح یعبط رازکت كتدلاس_
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 لالح هک قو مق وح هن وک ر روا كنس مب

 ٤ یآ لاو شقابهشت ۲ هر هفان یاب تنس نکل عهدنا

 كيهدن كس ندمگلدل وا شع الغا ناق هکباق تدم

 جور كهسيارداوفع یرانو ردراو كمحقوج

 مرولوا نونءو ردا تحار
 )اما

 ( مولظم )
 دتشیا یدلیا ماعا هلنروص و یب هباکح مناخ هرارص

  یعنره ردو ییبس لمکلکدامهدب 4: و د مزق

 روبهدا الا هب هکله ەل ر ییسیدنک مهس ر وکی یک

 منام هل یفوخ نوسملوا یک یدواو هل ءنظ

 مکیدتسبا قا ر هلاحلودنک یب تک نس قتراروبقلاق

 NARS ساب وب د مای الغا یک

 ۰ یددم ؟بوقارب ن کیا رالغا هل وب ینیسید:؟یعدزفو

 ( یهتنا) ۱



  ۱۹۳ E eو ۱
 رظنلر هم هلی ینکودیا مزال لاصحسا نیراتفاوم
 رارو رو: ییتداع كنهنامز زکلاب هنک وا یرلتسمشا

 دایربو وحج هدلووب موزوتهیا بچت هلاح وب نس
 را:کج ینفامتماح و تالاح وه اکدزر زکلایرل 1 وا

 راررب وه هج وقرب یرازف هراخ؛ ضعب ردقوچ كب

 هوس یی« هج ەق ی راق بواب ر ییسی راق هح وق هک

 هج وق هرابهب قر هلوبعوقو تق رافماب هلتهجیکیدم
 دوعخا و رروط ران نوجا یس راق هابن ا

 ندنروضح یراق یلل وزهمیا نمهلوبع وق و تقراء
 ترطع.هدنحا ود زا شوق ثكمدارب ییردولسوخ ا

 روا وب عوق ویښ د تر وص یسکع كشبا و ردنک رولاق

 درجی هدب ولیربا كر هیقسلا ینبربوچیمیکیاره هچرک |
 تروصو ۵ سنا رز وب ابلماف رب هژ رس دیس هب راح تدام

 4داوح قاروا هدعایح تدممزال هم هن هسدا هل ره

 یټ مدعهلوا یتفوم مدزاب رادن قوجر هدیابوب
 یعدنک نەت ٹا مغج هلواقفوم یو زا ندا

 مز وفقد#ل رعص هالا مرو هد کک بوران وق
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۱ RUN. 
 ردیادعااطم یس هما نتیص و كمن اخ اح نالوا بج وم

 كن الد كرد وا شعارغوا یر ندیا یا ها

 هن رز وادیمار قحا هدا ږد مدارب تراک

 تایحنوحلا مدا نابل وا یدیعار هاد بواشد

 هدر واک نوکر مع ديما ید مل هت دا رل

 یدیاترابعندمر ول وا قف و۰ هغملوا مزب مه هلا افرح
 یدلواوح د دما وا هرکصندک دیک فرح ی دوم

 ء یم اح یاش مدلاق هدلاح رب زسدیما هذلام

 روبج هغاواوری هام هدادف هارهش ۰ مدروک
e و 

 اک ر چه ها نا فا چ یروصو كمك

 روذعم ید یهدلاوو یرد هدیایوب ردفو یلخدم

 ۰ردکنهراح تدامزکلاب تحابف ۰ مرور وک |

 یغیدلوا هل يصح قوتح رلن وسپاپه هدراهراهب
  Eیغیدنل و هد امر نرم

 زا :ادجویدنک زکلابیمها مار هلو و .
 ی ی” ھهج صو ی دل رع د ساس | قرهیمرب دشا

 ید ا نک و حومه: و ۱ هد اب و



EN ۱ ۱ ۱ 
 زنا ضارتعا تن رکفو لرد مدیا ا

 یااناوبثاو اب ےح اص نوسآ وا هت رحیدن ۳

 ابردیقاب هلغای> مب یتراماقاوا دالوا ویت وقح قاب

 ون كن ەسوگ مچ مهر و یدیا ادف یو

 یمهع قەت زژوا تور مديد زلف یا

 ۰ مدریدٌشل رارف اا یکعا سفن فلت

 ی هنانعادووشو همنشع» زوک و م ولظم یا هتشدا

 كنو ردقګ رب نوا تعاس نامز مکی دردن وک کس

 رکص تعاس ر ندکد یا هعااط«هلرلوص و هناا تنم

 هر صم هق زاد ناس )اک نت ۰ و دعج همااقهدای دار

 تساسلا و تارا ےعد ( ۸همواوب دذ دعلاراد هد لک

Eده ناب دوم مربد با یا 4سرا رددا باا  

 ۰ مزوک قدالرعصا"

 (اضا )

f 
 ) یسهماننیص و تاک مولظ» ۱

 7 ٠ مناخ هرباص مزوک یا

 یانلوهلاح كاکیدتیا فداصت یمهصک همج وبا



 ۹ ۹ وَ
 ی هه نسب هک مردبا نیع

 شادنارف روا الا ىر یاد اتو ماقابر وط

 ی تیاهننوسلبهدبا لمح همریهرپ هک قجهیلوا
 نوا زعدنک هرکصندنا و كجهدباهلرت یهیدنک هن

 ین یراق

 ۱ « زرا راهراچرب

 مدرو ندا قرهالغا ۰ مدلوا یطار هدن کو
 رب كحهیمهلدبا لمح تروصو یدنلوا مولظم

 عوج رندنزوس مولظم کا هک وچ لکد لکشم
 ر هقشب ندفرط رکید نک] ۰ زغافلخ هدندعوو
 : ,لاحر دنا لاحم لمح اکا هک یدرنس وک شاب لکشم

 نوک شبنوا ندنوبیما دخ را تشات هک ه بوش
 نالبفاط نکی هدکشباهدیدردن وکه زب ییسن رات م دقه

 را وهدلاویدلیا تاغ سلو ارحا یم كناخن

 ورد يتسان رایدالشاب هناکرادت بود هنتسوا شاپ

 وش قاب بودیا موج هعرزوا رد مدسک اوج
 ید ما كنسهدشیا وب هطاخ یکیدتیا كن هدف آر رخ

 یدرراب وق یرلتمایف وید یعزوس ےب قحهلوا

 3 ضر دیک قو یناکما قل روق مد شاد مدنوشود



 هد دما ارد 9 .e ا : 1

 كشیاقترا یثرب دعب ندنرا اک (مررو : ّ

 ردلکدكنسدالواربخ) و شااجهغغالک ! هسا قو

 هژتمج یکیدروتک ندکبلص كنس ینا قح بانج
 هلوا توا قوع> هدنرزوا دالوا هساوا هسل وا

 زرنه هکنوسریو تکر_ قجرچره هسقو رولي
 ندقدلوا ( رات لعاف ) نالوا شءالوا بیغ یعما

 یدآ روا وآ بححارص هلیما مته: مردم قوتحهرکص

 ۰ ردا لوبق ےک رالکا ےک

 لاونمر یز لرد رار هلدا2عا و راکفاو ك زغامز

 نداویملوا شرو ههجوق نکیا ه دکیشب ررح
 كمریو هساوا شاسیا یلغ و ا.تادالعالایش هرکص

 یک یغیدلوا شعربو ساب ًاتاذ کب یسالوا یل کا

 ی د قصت و ربجیکیدروک ندنردام ورد كم ولظم

 تیا قدالڈاب هکعوشود ردا سو ام یآ
 كناناكماياب نم ا یا هک یدد اکب هرک رب مولظ»

 لوبف بیا كرنا كل مەد و مروس هل روفندن رب 0

 هنانهبناسنا تیهولا اکس نکل «رویک مزال كا



 کا %

 ماحراص ندتمصعو تفغ تایرا یوارلا تیاور

 هتییصتو رج یعو اظ: نوجا قلا یزت ر هذا

 یسانا هاف هل نوسید مقتسیا هراب رایدالشا
 یه م ا: ییکحهیغآ لالح یفوقح یماباب یندوس

 رایدت | بولغ یهراب ج: قرابوق هن | دیم A4 لب

 یهجراشاهد شا نوسلوا بولغم 44,

 اهدیزپ ردپ هک هل وش قوب .یسهراچ جج كنا هکراو
 شعربو هنلغوا كنسادک رلیعتشاق_نکیا هدکشب
 هغج وج وا ییب هرکصندنا شب شيا شاقاط نادن

  ِ eمو کلات چ شا وا ِِ

 رلهد زهس س ی دوس و

 ۰ ىدا رسک ییاوج ود ) رو ۵ هسا وا

 9 اج هک قهسل وا شمروص هراابابوب هراناوب یدعش

 و2 زککجهربدنل وادوخایو زفزککجهرب و هب هح وق

 زکسکح هدیا شيعت ی رنس هس هع دراو ق فر كعغح

 ج ا ییهسوک زککیدتسیا زما هقا



 را یا و و یه. هل ككك غا بیعت 3
 تلیب هترچندنتلایستوربج کک كش ۰ رد

  a eرلکد ے نو ام .

 ید ق وج ۰ 9 E یعح كم ولظم آن

 ج د یب .داعوردب یدیاب هسا یداب هنو ۰ یدتسا

 یم وح ا ۳ موا ءم تدام هدرا طءو یدل هدأ شو ۱

 ندوشنوفندو وفو - ندأتلا لا نرجا مالعتسا

 واناق یلدرب زفو راغاخ آ ) و رایدال شاب هناقیقحم

 هد ر ESE ھانک یدرا- عروس هراز ییکلما هلا

 یرورض یک یرلندلا یتباوج ( مل هایوس نوسملاق
 ۴ اجر نوراو مولظم ہرا چب ۰ رایدج زاو
 هرازا یتکلسا كزتمرو اطنهدایز ند رانا ییایلماف وا

 ) یدوس یا کوک ماہای 4 م یلناق لد نارامرح

 مدالوا 8 یس ابات ییماا نوسر وسط ه رغاب و2

 هلو كسهلوا نسیکیدوس كز هکراو زاوا زاوا

 ود( مای وا ج۰۱ هلا زر شاوا روک رو
 یلع وند رابک ی د یریدنک هد و ۰ رب دسک ییاوج 3



 i یز نکل یزد ا ر رەق ندفانصا هسا ن

 کج هلماک تا واسم دت وناسنا یوهلاو قغملا

 وب لزوک وب تح یک یکیدعد یتغوپ ریقفوب ۰ ردا
 هلزو- یتیک رچ هب یتغ یریتف ۰ زعدهلب نیک ج

 یسهناح كەوا ظم اب لک د مزال یرلارو رربدوس

 ی زع رکیدکی هلتهج يد لوا هگاز وا ندهناخ مر
 شاق تسمه تكمولطم اصح كلد روڪ

 هاک ر وکه رک جاقرب هد هته 4لا یوم ندنغیدلوا

 دبا روشادرد و روشوروک ندوبف ءاکو ندهرڪټ

 هداروا رک قرهشولو ی دەدنرار ریسر هدقلارا و

 لاح ضررعهزع ر ر هدلو نکیا ردنک توکالرک و

 ۱ رو دا رها

 ۱ لاحر هل و اب زعا اضتها فی رعت یلاح تن مز

 رادم دن یا شعابیغ یی ۶و تفع زو ۳

 يو ا رظن رشوت ووا ندنکیدلنهلوا
 ا وا رج ار یاو

 ۴ رز CAT را وف ۍراتماف ید ود

 ۰ .یمولظم دوسخای و ید هداب و هب یمهد اف كعلقم
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 هعانعادوو هدلاح وش و همکیدلر ییعح 4: دراندففز 1

 مر هدوا بوسع هللا كمدارب ربخ ی نالا ها 8
 هددکلب ره, ی دک ت ول وا ناب رو هد) وه

 قم الک اهرانا یلاح تر وص یبب» هنکج هدا بییعتیزب
 مرویلوا روبح هک اوس زوم رطس یکیارب نوجا
 یغارط یبماسط ندللاع زب هک ك کج هید نساما

 ندنرلغا نیسح یزب هرکص ناک دیک بو 9 ۱

 لسان ترحم ر یری کز واز
 یزعٌشاب مز نکل ۰ راو كَمح هدنو توا نوساوا

 موبر هوار 1 ناوخاند ال, نا ۳

 درو ر ا ردرلک دتناسناناش

 رب وصت یتآ هجورب یزلاح هتشياو ۰ مرو روک

 ۰ مرو هدیا رب رو 3
 .نالوا كجءدا هعلاط» هدبوع هتباا دغاک و یا

 ید ردتناط اکب یولطظ.و همواظم ی : علاط تاوذ 4

 یدالغاب هن رر یز رالکوک هاب وقشعنیت.لبحو
 .یلغوایالا ریمرب وارلکد یکند كول ظم نب اعقاو



 ا
 كکب یسی رب هک عقاب قراقيچ دعاک ییا ندنچما
 اهدرب رکید یلا ضا اھ ید یس رب یس همان رص و

 شعازق یکبد وس لصا تلکب افیحو رکمهمانتیص و

 هنسابا نم ل همانزص و ییدعبام كن هاکحو بود :

 تئارو یا ھەج ور یرل دما نتص و وا ۵ ھهز توفار

 ( یسهمانزیص و كناغیح )

 هروک هراس رپ رگیدو ندهنسیکناهروک ها هس و

 ر ۱ ۳ = د و

 هکیدرا وه هحرد و اید و ساب یر ند يا ییلاوش

 كلمح هجرد هجرد یعجهلوا غلاب ن راب كنو

 تادا کی یسهج رد یکن وک 3 ییفجاغرح هنح راح

 دوخان و هلرطس یکیا یو U راتب ۰ ردهمانعاد و

 ندفافنا و قق و رد هب یدو هد 4سد دا

 یادواج تایح هر و مولظم نالوا شمال را



 ما اچ
 ییانام دیک هد لکد كب زکات ید مکب رایدب وق

 ایلماف یکیایدلوا رلنلوا یدنیک دردی مزب یساباب

 هدوا هکزع وق لصن هآ ۰ یدب وقراتماق هدنسارا

هزع را ر ہد یم هاد رب كن ایا كنا
 قدمان وط

 هر ید وا 4 هرابمب وا ۰ مرویناق4 بارا یعدنک ن

 ماع و وا یدمان وط هد هنسا.د یللاوزواهسد] وا

 ۰ مات و وا ردق هتمایق ما ون وا یب

 یهدنلا هدک دروتک هب هجرد و ین + اکح مناخ هرباص

 لرهرومس هب وز وک هن وزو ید یک سلطا د وهوم

 داب یک لیس ندنرازوک و یدالفالوق بوب وا

 یییدنک ردقهنامزواتو نالو! ید رک اشیدالشاب هغغآ

 كمامرب وش نوئدسد هزف مماحهریاص ط2: یدلا

 رب هست نوڪ ا ءا طہص یسدد:.هص هرز وا

 ۰ یدلیا
ا تودنا ماود هن هب اک هن هرکص ندیو

 مزوو هتسد

 یه طفاح دوهعم لارا تا میدلا ندننادرک تک

 ` پرچا ی دینا یدعیچ هسیک سلطارب ندنجمامدچا



> ۱۸۲ ۷ 

 یدواپ و ینافچ |.وس كلء شلبپ كب هدرب شقا
 رلددشوف رلشالخ و یمهدلاو یساباب كکي هدوراقو

 رلداقلا قلهتروا رواد + رک مک هنا كماج طعف
 ؛ا راروشالاج هو: روط یناق ندنلوف تکی هدنجگا

 - وق كىنو سەروط هک شمالاق شمروط یتاذ- ناق

 راش اط کب ۰ قو م ربخ هد ش رز شوا هد ءاح

 کرک الواو هد كوا < لیعزوا هوو
 ۰ مرویم هانا زونه ن یدقرج

 یمدنک رلشعانا هغافو هدنبام مدنانا نکل

 اهدر مدسبا شعا لصن «درزوا كکی

 € نکل ۰ رلیدتلیا ابوك ینب شمالاق قولوم
 كیکب :نوسلوا هزانح الا مروردلوا یعدنک رد

 روبچ هکمروتوک هنناي تاکب هن دید مزتسیا یتنای
 هدنمهعفدیشچاق هصالخ ۰ مرولیاب هب رارولوا
 نامه بوروک ین راتخنا كنهطناچ هدننببوب ملت
 « مد]ا مدنراب وق

 كمامرو یدنفص هدقأ منبوا ینوک یمتریا 1 11
 هل رار هرف یدوحو میدخرو" دفع دلع نوا



 گ ۱۸: د

 كنا یب هسدک *یدا راو یسهطذاح ر لزوک تیاغ

 یدقاط هنونیوب یییراتشنا كنهطناچ بوبوق هنا
 كن ه راجا دوحولزوک وا ءآ لد ریک ماچ هدکلرب

 هکباب هحل وا ايس تاله راج رلشع وق اي“ كل یتیدا

 مولظء اک هاوا ہرا ج: ءاوا ۰ یلغا همست هل

 دیم کر ه همداندبا ےل نرو 1 راشعا ویسا

 ۱ ۰ شعا را و درک هسا شا

 ندناح جة روقوا یللب سب هرکص ندکد ریک هاج

 ہدمدعم ےب کر هک ردیللوا ییبمهنس ههلاطم م راق ر وق نم

 ندلوفروک ندندح كءاق هک مرولب راو داسفرب

 كسرافروف هکلب كسقحوج نس نكأ جالا ناق

۱ 
۰۸2 

 یداک هد زو مد رغاح مدبک رم ی ندلاح هرابم+

 .مرولب اب هکلب ج الا ہد ناق قا ےک كب ماج ف واكب

یدرعاح ید ود مک مقرا س
 هنس ەق را یدن 

 گشت هزل وقل وص یدایط ۳۳ وکو مس 2 رامدک

 ۰ یدروا

ي ےک مداد یم رازوک بم قاب 4 ق 5
 رد ناق رول

 ن ۰ یدد نوذ) و ریارب رعاح هدفا جنسیس



۱3 
 ٩ زاد رحم اه د نازاب قسم هک ویلاح یدجا

 ندمل هل ا لک دم هد رک | ییدبس یجدكنو ! ه راک 1

 ندنهد] وا شمامریک دماچ ی هداب + ا یر

 مکج»روک یا ییدوج و ڭحە رک هاچ دصکو

 یدک ییتلا تعاص تیام مدیا رونی وس وید
 رول مک یدزاب هل طقف یدروتدب ی وزاب كب
 وف دنا كنهسیک ها.هروک ذم یجدی-غاکیعددزاب

 هدعب و یدلره» هلی ره» یدنک ییرزوا بو
 لزوک ڭى ره« لد رو نون آا ید زف ید ید ره»

 ر_ ليوا بو ود هده سيا مديد یداو قیزاب یدیا
 شامل اة ناق هدنس» رهج هک یدقاب هه وزود هلا ه رهج

 یک ق مو یرزوک شلوا یک لوک یزکب
 یدیاشع ود هنعانح ناق یګا كنورازوک شمرابق

 لسد مهم di نکا یدلوک هد وئاب دم وژ وا ایوک

 لا هند ی یددا هد رو صر قجا ۳ یدواو

 ۰ کد راد ربخ
 ه رکص ندکدل ره» هلیجووب a O ءا ےس روک ذم



> ۱۷۹ % 
 هللا یدنک ید رغاج یکب (یدزتسوک یندسک را

 یکیاندنیا بوچآ یب هسی كب یدتیا معلست
 یدغاکو ك نکلی دوق وا ید راقیچ دغاکرب یل هفیعص
 . یدراراص یدراروم یدرازف یدوفوا لصن

 یدلسک یهفنید رک ار ندکنر مالا یدرارف

 یراکوت یدالشاب هغعا رلشاب یک یبا ندنرازوک

 رربصا ینو راقاد وطیدلک هلاح ر یک قح هلب اب یداکید

 روينا قمالغا هک مروروک راقوص هنکروب ىلا

 بعاس ر مدقیچ هرشط ما زلاالابروب هن کچ زدن اما
 ۰ مدقارب زکلاب ,يدنك ردق
 قوالغالرهیمر و اندر یجدهلاح وش هددرمشط ن

 هیاعحتال» ۰ ید رج لا نرو را كب نکیا هرز وا

 یدلی وس یدید کج رک هداج ہیک و هل بوس

 هنسودنکب ولا ی اوترا راح كماچندزف

 هن هاب كن هاحوزاب هد وع یمیدنک ۰ مدلیا غیلبت

 ءهک ره نکا یدزاب یزاب ردف تعاس ج وا یدک

 رد ق لوا هچکوب نکیا رازا میس تیاغ یوزاب
 رردیا نظروبزاب قشم رانروک یکبهک یدزاب هتسهآ



# ۱۲۷۸ % 

 ۰ مدیدرولک

 هدهظحالم "یداب ندنغیدلوا یا تیاغ مرازوسوش

 ندنو هدهسیا مدقروف تاندمبدل وا شقلراط یکی

 ن هنر وکی کی درتس وک یز وی تین ون« سکعلاپ تاک
 یهالکوس تاکب هک یدید گرو مدلوا نو ۾ ید
 مدل وانونع ید ندنو ردایس كلء ؛دواهسا راو

 یدعن رارد كلم وک ندا قاتروا قلخ هکزکقاب

 مالا راث | هدنوسا وا یلهثشن كب مروبارا قانروا

 ه طقف مروید نوسمالاچراپ هد یکرود منب هلسأیو
 ایستالمم هسیا هنن هدنناب تاک: سو هدون هک .راچ

 وا هنن هک تله (ےکک ںدک هلا وە

 ۰ قجەیقاب ههسک كىو قح هلوا
 لاو دو یا آما ل کا ,اهیغازوا یزوس
 ندموزل کبک هدف ظ یآ ییلاو ید هرز وا

 ید)نوسیدرقلرب هشلوا روب تیاغ هکلب و هلصف

 مرح دیکر هدر یدفا هل هم وزود ڪلر یل

 ییهسیک هابس سوح وس بوروایالوط یسادھک

 دوهعم یعیدن وا شا هلا هد وا بواد ۱ دو و

8 



% ۰۱۷۷ > 
 یدنک هدن رالعا هند رد یدک وازعاب کروب خدا

 ۱ ۰ مراناب هعدرد 1

 مز ایت ئالم ردق هی دیا لق هنس هناخ کاک ات

 مزیزفیسهصل تاليا كل ۰یدیا شال مه
 و رکرص ندی دنلوب هد وای زار ۰ یدک هدد-ط وا

 یزکبیدزف بویلیوس یشرب هصشاو هنعالوق كب
 یشیا«یدلوا هج وتم هغعیچ ندهطوا قرا راراص

 9 8 را س رفت و ےھف بعهعرد

 هد ورا مدن و ط ندنل و زق بوا ےم ناه

 تامر وب ام 4 هلی دح كب مدا e نرو مذکح

 روا ریکلقء 1 کا

 لام اکب زونه نم مااذسف ندیک 0 ویدبا
 یفانروااعس تل.نرساک قعاقست هع رطاخ هک هلدل وا

 هد وب نسع:دیدرل و در وا باب یک ءاک قحهل وا

 وا لاک ی ڪک شلة ہدنتلا هد ست ا د

 هکلب نوسر و وازف زگ لوس رو وا درا دی وب هدنګا

 ته اشک وزو تنوکس هکعبطزا ر هلیدوج و كنو



¥ ¥1۷7 
 د ندقمزاب هلیقا> وزا رد هک ره زلوا یطار

 ید یلاحو دج ر تیام رکچ تحجز هج ەقشب
 هدارو ن- هکم رو روک نب مکببودا E موم

“e 

 دو مآ ردا سما مدد كن سرود وا سدشحار

 هکلب و یبصار مدلدا فیاکز یزمکلکقک هان راه اخ

 ليما ضر ویارما محلا یدلردب مر یدلوا نون
 ۰ دز لس هوا تاک

 ج وا رله رد مو هلرابم وا .آ ! هطوا سدغدوا 1

 رول وا دذلت راقاب هب هط وا وب ندوشراق وزب ندهن

 ٠ مد) وا قفوم هکمریک هبهط وا تاذلا یدو نکیا

 هکنوجیدیا لویاهد تدام-یکلواهراج هل نکل

 تهج یعاف ھ ردیا یک مکیدتسا ییایلخ هد وشراق

 ۱ هلت ر وص واهس دنا رول وا ىج وم ییددلت كچ ور

 تداع-سوا یدع نکل مدیا ریا روصتو لب

 ید وا لصاح تیر وب هتد هر هیداملا وحا ید

 هر وشراق وشرات هلا تبر هدقلارا اف یجد لاوحا

 دیم ال-غا یراب قوب یثر هة شب ندقمالغ

 ه-)واقهالعا یرهلواقاتروا هنئدرد "ازم رکیدکو

EET ger 
3 2 
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 و
 قزا 6 دل هیسدا ردنا و ید فن . رزو (مصاصتخا و 3

 | | RP و« هک م روبروکهراج 4 تسروا وا سا ۳ ِ

 هتشدرک | هل وس یرغوط لک ۰ رویاوا قزاب ید "

 مدتسیا تعد الا مدن اکسهسبا را و ك لکو ک هدنسد رب

 ۔دعسلا كمر داو كع ثع الصا ندرارو كب طقف

 کب نکیا عاص نس بودا در اد دش ن

 ۰ یدد ردمارح یراق هعشب
 وا ملی طعف مدلوا نو# ق ندنانیمأتوب توا

 س

 2 PER ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تاون

 و زکااب درد نو-لاق هلو هن نونو یمارو
 تک الف لاو یکب ن ید یکو-م رب درد لکد

 قیم هر وص ر مه ییسیدنکه رم روک« دنوم الاش
 یعسطهد وا مز كنس دک هدلاح مکیدتس كمزواو

 راسو كم مرد ردفه ره ردیسلوز وا بولعیص
 ردیاما وید زکپابهمه:> ومیرما كکب یتاص وصخ
  هعدق تداوم لوا مز لعد هدرلاروا لر هده دنا

 یسهاخوزاب رداربج هنسف نوجا قءامزو یی
 مدید لهروتک هدنفانوف یدنک الاح یمهناخ بان



۷ 
 هلو هنی زوک كناهنردق هحارص هک وا طقف مدلیا

 ۰یدلوا حایص یدمریک وة وا هرزوک مب هد
 راج كمر وكنر هبهسی چه | ایمولعم هدعاق مزب

 یییداماد ۰ نم هلب ییکجهدیاهنندنشالتهدلا و لک د

 نکلهیهرا رب یکی هجاوح ےکح ۰ ردا نظ ىلعاب
 الکی وادم هلته یک دهر وک زود 2 ندنداماد

 ندنفیدلواه یدردتاکب هسا ن ۰ ردیاا رجاهنابیأع

 مدالک |ییذحهبلواهجوق کی ۰ یدداق یارب هش

 ندنلاهسحیک هصک وا١ مدیا رقسیا ق.الکا نک
 هدهسدیارولب هليشالک |ینیدل وا یکیدوس هعشب رب

 شموب وا ین رله ضبب زکلاپ زنا یللب ارهاظ
 قمالا یک یینیدلو یلاخ قادس هدب ودیا نخ

 ۰ یدیا مرچاق تصرف نوجا
 هرکصن دک دلیار و مردقیآرب ید هلتروص و ندا را

 یسهرص كنید رماه ۰ ملی یدلوالسعذ نوک رب

 ا ماود هدلاحوو ر ا زلوا هاب وب و. ۰ یدک
 هكسرولب ؛ زا ویال وف كىن ذذ ن- هلکل احوشاعقا و

 طابترا ردوو اکس ۰ مه زاو ندنس ن نکل

a E 23 



 هع ۷۳ 9

 -رزواهدر یدوش هک یه رد ولأ غیدقایهشت ٢ توت 3

 قحهلوا قفوم هزککید و 1۰۰۰ هدم هنلوا هزکب 3

 ۰ مدیا رولوا هلتفو اهد مدیا هساوا
 نرکرکج یا یدالشاب هغمالغا نوتیسد ك رهبد ژ

 ۱ وس ود بول رصد هغاح وڌ مدقابهدرب قجالوغو 3

 ےل اب ہد نب یدتنک ندوماب ماقع ۰ یدلماب هیدرتوا 1

 - ون وا ییدردیدنک هراجب ٠ شا تاج 3

 رلوص هموزوک هموزوب شود هعدرد مب بوت "
 یب یدک زاب زاعع هرکص زارب ۰ مدایآ شب مع 1

 یدالشاب هزوسهلروطربیدج ب ودروتوا هنک وا ر
 ماود هدلاحوب یشیا ثاکیدنیا یک دروک مزوق »هو " ۱ دز هرا ساکن “| 2

 تیا لم كس ردا اکر م هکندنک ٣ ادسناردیا 3

 قلیارب هلب وب ناشب رب ماحنب طقف قوینایموس یتص
 هنقاخهسدا راراقلاق هیاوعد و یدع یکهوک نیلک "

 ° یددد « مزوک ل آ هکشاب یکدلعع خب

 یکحهرمهرب و نانی ۱ 4 .تهح 5 یرایدرعل و اعفاو 1

 تكکت وهمعل دل وا نیاکر ب یا ته کل ِ ردراک رد 1

 تعانق ج د هني ردقوب تاشدا هر وک ک لاح ینیدناوب 8



 قالوا قاتروا«دنب هزک درد نی هزس كزس توا

 عفاواقاترواهدهزکیدردع یلک د ز د زکی راق مرتسیا

 ؟ هدهزکفوذ

 رارصا ین رااب زکسشلک دیلاصس> نشر ا ج ت

 زکیعا

 راطزکک ۰ ردهقشب یبسلص كمرارمصا مام

 زکسشلا هرهنم هتسا یب رس مایا راهراح هزک درد

 وارو رزوایا ربا رجب 0
 3 یس هعسد کا

 قزاب هزم« ن رد هل. وا هک مادام رکسشم وید وس

اب هعدنک نکل مگ دما ییسل وا
 ۶ هدتسل وا قز

 ردو هد رد راو ی ه دعای لرد ماری 4 مک هتسدآ

 هکمروک یکزوب كنس زکلای نب شما یرعا كهللا
 هدهکتافتلارب یوزح لهسیاردا تجصوتورمو

 ۰ تان راقاب هکفوذ هد نس ِ مرول وا یار

 ول وان ترسکجحهدا یهناوندیباه نئاص --

 - ماوا یضار اک و هدعرولا «ءوزوک

 اا سدان ما

 . یزکُ ابقثر مگا هل رظا فطع هاو هه انک ن 2

1 ۳ 
yr 2 

1 
1 

E. 



9 ۱۷۱ 7 
 شمالدنا نیمأت نم هیت تب رخ مرو ا 3 1

 مدراوه هجو* م کیدت انت نوسا وا یقاداصت ددا 3 ۱

 . مد وا ندنرازوک را رکت كريد
 قدالغاتدم رب یدالشابهغ» الغاخیدكب هدلاحوش 1
 اهد هرکصندک دروتک هبدجرد و یثیآ قثرا نب 3 ۱

 یا هج ویی رب بوج ید ندکعک هتسورلیا 1
 ۱ . مدالشاب اا
 ۳ مپ ها فاطم کل زسبدا م و ملاح ج أ
 2 لاحو مردااحر ۰ 1

 ۰ رولوا العا اهد زک ه.امروص س ٍ
 کس ردا وفع يرو ص مردیا اجر مدا ربخ ٤

 . زکسرویوس یب غجاروص
 . راوزکر و دف هل ع هيمو س نوچ مت راو س
 - رد ر یزکلاصسح ءازسیدوث نب ریخ رخ س 1

 مکیدلب ندنل وا یشیا نکل ۰مدالک | ردق هی
 رکسرویموس نوچ یب مدمهیالک | هلی ال ن وأ
 . مر | نوجما كرس ی
 راكب مدرد مب ٥ ود ٤ رزو' مرواب مرد ا احر س



IN ¥ 
 مده ه.امشدا ییحصلالشاب زا ےسح مد زتس وک شلاط

 : مدلی هدیتبا یروش رکا
 هراصهراهبءاورولواهل و ییاهن هتشياةسرول وا

 اک هکنوج ۰ یدلوا اک هسیدا وا هن هدلاحوش هاو

 یدمد وا مدعم هنس جب وایکیز اهد هسددنا قح هلو" هن

 ١ ادا درز ید لق فج هلوا قثرا
 هاب یا ماا علوا شلو اسوي اء یدعت هک مدیا

 دنګ مزا هل وا ۰ همکلاطهدن سوک هکنخ نس

 تاک را رههک ردشها )دنا یمأت هریک نر رخ زونه

 دن را یکدتصا ہد زد ره و نوسلا یزف یکدتما

 . . ۴ نو-راو

 نیاکقابارب یدنک وت لمح ۰یدالقم رب زعدربد
 ورب ترا ۰ مدیشااادء یتسب مسزارب اب یدل وا

 ی رازوک بود مدرابنداب ر ید ینادقف تالمحت
 رود روئوا هدءاب هدکب شعا باهم هک مرا

 مد واندنراز رک یکیا مءاراصهنون و نام" شعا
 تک ب4 اک من متر نب مدالشاپ هغمالغا

 یون رال اس و ماورا واکس ید رغ وک

 E کم و
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 ینامزق مالا مز یدود واكب رکندا تار 0 ۱ ۱

 دن مرویالغا نو اهن هغهالغا مدالشاب ۰ یدلک ۰

 مه هکنوچراو یرب مهسید یدموسینبكب مهل
 .رکفوش سک«لابقوپ روم تسوک تب را هنوک رب

 یر اءارکیسا هکن وج راو رد هنو مهشادر یم

 كمري و را رارفهنساو یلغابتاکب رویە زە ءوک ید
 «رویمهتسا قلوا یضاریچد اکو لک وک مدتسیا

 و كشاردق یحجهان'هرڪ* هډ وس الدید هکنوج

 یللوا بو. یللب سب جد هم وا لکد قجا
 ۰ مدرب و رار هکلکعد

 یفجاقلاة ك اح و یدک یار ندارا هراح هن نکا

 ندورط هعغب ماروص ماحایع زعا هدنناب تکب قوی

 تقود ا تام مهر.دریا لعع:رسو ید

 اتداعهرکصقوچ كب ندنسب رابهصک یلصاح ۰ ملت

 مدن دیا فی نادل یه كنس رب هدعاب وڈ راق هحایص

 9 بوبالک اید دل واكب مدتسا ق جا یوزوک

 . نوجا قمالک !هګدیشرا نکیدتیا لاصس> هنسیدنک

 .دد ول واه ذاب زاهدیعدنک مدجا یموزوک مالالا



۴ ۱۸ > 

 راشاب هلن ارور وضح لاک هلی امس تا هدنس هط واكب

 كجي كع هلیس ءداراو الردي مزب یدعش نکیآ

 یاو كدت هکع قد ةلاق نیش هغ رب هسیاهب

 هدا وب هن نبع نالوا هک: مولظء قت رایت و < كماباب

 ندنشنآ لاق ید كب هرکی نه هل کج سو

 ان دیفدنوا یوق
 یدیاهداب ز كن یراتبح هلرد تا ذهکن وجیدنل و هدلاح ر
 نوشروفرب ندنبج ك كلدلک هنعهطوا قدعلاقندکع,

 هبیزاب هدنرزوا هصام بوراقیج دغاک هقبطر و ؛

 مدرونک قاط یزاب ردبمدعلاق لاح رد یدالشاب

 اکب ۰ یدید موزوف مردیا رکشت ۰ یدلوا نون
 نکل ۰ مدلوا نو هدایز ندنسیدنک ن هسلاق

 هات یدعلاق كب قلا تعاس قوي زعدرفا ههشب هني

 فاکتالو فیلکت البز اما قوب فیلکتءز ید ریک

 هرم راز وک مب هدهن كکب هن تدعر لد ریک هغاتی

 مرونو- شود نب رووشودوا ۰ یدمریک وحیوا
 نکلمغجهلوا نیمامهسروک تافنلارب قچازآ ندکب

 مدلا هلا یتوکسو ربص هني نب روتاپ ېک تلد هراچ هن



> ۱۰۷ % 
 یالوط ندیدونشوخا عالم و توکس یکماشفا

 هليا رج هيدنک بویه زس وک یکنر رأت الصا

 مدیا رزتسوک یروط تشاشبر اعاد هدءوزو
 بجا و ل.مح هراچهن یدرالسفا ناق ملق ًاعفاو

 ۰ یدلوا ض رف لود

 یکع کب ب ولکه ورجما مداد هجا وا رب تعاسیلصاح
 یەلبا یدنفا لوس هسف و زکس رب ی هلع اح هدار وب

 صا لنز هدارا یدقا هم وزوب ك یدروص

 نیاقیدن وشودقرچ ر مديد راباب هلی وازک هسیا ردیا
 دیش ره هآ مدنوس هداک وب ید هلی وس یتکح هيب هی ردب

 هکلمرب ېک كب مولظ» ٩ یعنکم كماغوس مدنوس
 زوکكرلنلوا ببس هراچهن نکلیمزعن وس زق ناراو
 . نکعقدالک | هکراو لاحرب هدکبنوساوا روک یرا
 ك ۰ روس وا روصتم جد ا هدلاح وس لکد

 هرکص ندکداب وس ینکچهیب كع هلءایاب هعداد
 نامزهرد كن یدید زکسردیا سما تفو هن مدنفا

 رریویاوجوش امایدرب ویبباوع دسیا رلردبا صا

 مدقم هه یک ابرولوا ۰ یدلوا های« ےہ نکیا



 دا < ۱۹۹

 أ ۇس قرا یدوااعقاو ۰ مداح هنع وآیهدلاو

 ماطر همش وا هسدا رولاقهفط نک ]یدهراو هنس ورلدا

 _ یدنسیا كماع |توعج یب هه ز بوش ود هرارکق

 یدلواماشفا قح ر نوار نوانوازوفط تعاص

 هب هط وآ مز هګ رعوط هئزغ تمدرب هدنلا هلهج و

 شرب واکب بوالر طاح یدنرب كجوچوک هلتوج
 لزوک كب م.2ا فیلکت ءرکص ندفدنوب وص یدیا

 فیرعت هک مداوانونردقلوا هلیسعدموزوف مزوک

 هولف یشیدیا ریبعت هل موزوق صوصخاب مهد
 یی یانی دچا حدقرب مدروتک یدناررب ودیماالوی
 مدرونوا هدناب ید نا بوب وو هني رزرا هصام

 حدفیهیامراقاب هنوزون روفوا هنزغ یمیدنک
 لوااهدن یدناروط هکمګا بوقلاقید:ک نوا

 یدوقواهتزغبه ردقدر تعاس مدرونک بوقلاق

 راقابهموزوب ریدةلارا ۰ یدمع یدرتلر ندارا

 و درک و ندلا وحایک هک نود ءا رک هوان یددا



 ډک ۱۰۵ ۶
 كنسیدنک هلی هسماب وفوانوروک یا او

 هدلاح ه یهحوت كيلف نالزاولع دلاخب و ق
 كنهراسم: و هصالخ f یزعااعا هنباق یم دنلوب

 یکیا هل هسقوب روب هداه و هک راو یدرد لوی رب

 كي هجن یلاش اوو ۰ یدیاردیا نوسل وا یدرقا
 یب یمب رب هک مدقاب هد رب مثلاق شلاط با رلاباخ

 م وزو قااق كم ولظم هک مدجایموزوک روبهریدناب وا
 ق>حردف وش ۰ یدید ید سک ره یدل وا حایص

 و م هديا فی رعت هک مدل وا نو« ردقلوا ندد رل

 یدلوا مهم ای وک هکر و شغل هراب یداوا یدرقل

 نظ نب یدنیک یدقیچ بوجتا یس وھق ی مدقلاق
 هکع واییب رال كنسهدلاوناقو تن رد ناق هک مدا

 لس یتکیدنیک هب هرب ردق هءاشفا هک وبلاح یدتیک

 ۰ رویمهلب هو ۱

 یگ دمر زوک یی دل وا شمالغا هک نوت هدلا و

 و هقشب مابزوک كزوب مزة نیلحابص ملت شهالکا ۱

 لص یەک و ىك كسشلاتزمءوش وا ؟ رده لاح

 جج جب ی وكنرالصا ندلاح نی درو و هدر وک
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 هرک 2 نم هل ولی وس هک یکیار ما# نرسالقاص

 بوفاب هموزوب هليغور وق كنوز وک روایوا بونک ايس
 هةمالغا ماباب ۳۹ رالاط رارکت یال + سد راق ا

 مدریشاش ر و انوم 4 هتک الفوب مدالشاب

 ردو > هاا هر هکنوح مهد رد.تءالع رڪ”

 اک یللوا شلراغ هنمایاب هنسانا ردهب ماکد شا

 هدیاب و ریهتشم هلا تام و »+ ردوو مدآو ید قیزاع.

 یمزیجآ اکب نکیا رولر یتفیدلوا متحابقر چ ےب
 هم رطاخ چه یو اما یهدعال شوخ ندن اب

 یرابعایاب 4 مرول واانف نوترسب هرکص م یلءامروتک

 ۰ مدیدعاقاب 4 وزو ابوط ابوط
 تو وقهناب كنشاب یعماب تیام مدواب 4 وزود تدهرب

 زسنحار هدییسیدنک ۰ مدناب مدازوا ه هاو

 كن هرام+ وا مرورسجاهداکا هک وج ها كع

 هسا وا یدرد رب هباا ۰ یدارغوا 4 زاب ییشاب ید

  صوصخاب زت چک یک ہدنناپ جک یدنکایزغاپ هلی
 نالوا شونقم هدم ور ری هد دسآ وا رو فد رح
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 هع ۱۸۳ 3

 دف دا. ا ید هک ناموس لصن یب وا طقف مروا 3

 رمسخ ییماحا هللا هکاب قاب روط رو روک قرهلوا 3 ۱

 ۰ م راشد هاب داعس رها 3

 هد شوک رد هدکب دلرهوشود هد هش وکر ى

 قة الا كدا ید ییءاس قره وفوا

 شلاط هوځګوا كب هک مهديا تقد هدر قو ادص

 قو ادص سس مدنبا نالف مدروسکوا یکیارب
 هک مدقاپ مدنا تقد اهدزارب بوالقاب هنناب مدقلاق

 كنکلموک رل ناب ناق قولوا قواوا ندنرافاش
 یدنفاك مدنلسس شک ا مالمص رص یک وا و یساه

 3 راناب هرکیرب بول زکسد> 4] وا رسم4>ار هداروب

 . جاقر داش مدرونوا بوربک هنشاب یناب هدن یاب
 ةه

 نیا راتاب هنوزو ن ۰ مدعاب ود رایوس یدرقل ۱
 نکا تاموز وک ۶ هک وا لات ۱ ۰ یدلاق هب ووا هدنرب هدوا . .
 تقد ناصخردف هل هاو مواظم هراجمب هاو زمهبج ۱

 تحار لکوک نکل رہ سا قمالاص هدنهاب ۇر لک

N 



۳ ۱ ۶ 
 م دلوا قد هالغا هنرزوا یهدزاب هرقوش كفلا"

 هک وشودیلاع مدنات واهغءالغا هدمه مدمهالغا

 هفدتلاق ما رم یدقلاف ماره هکدنشود مدالناب

 هحاضیتساندکب یی هلئسم هک مدلک هلاحر مدنوژود
 زسهراجنباک یک.یمرولوا اما ۰یداق زا هفعسعل اق

 هکعا ک احهعدنک یدنک ییفک و هغمالغا ن دہ ا

 هن قج وچ نکل مدید یدعوس روپهو» یب مدالاب

 كیا زونه هصک و رولب هو- لصن نو-وس نامز

 ندى شود هم زعا شاب د رهرا ت. تاقالم

 كلوا یدرویسا كغ وا فیرح تح اب رداکد

 روعساقاا ی یال ر ڊ نکا نم هلند یدروعسا

 یرمتح ۰ رلید ردنل وا با دوز ییاباب یبماعا یادیا

 قجایایهن نوسپاب هل هراچډ رابه د ريع لالی
 كقح وح مه رانو ساو ندهالا رااب هوب هتثیا

 رولوایمکفا وا هلبوب ماج مھ رایدقای هشت ینشا
 تی رح زار هداب و هراتجوچ ۰ یدیا رولوا هن
 مرو وس یکی ن اعفاو یدیارولوا یمادف راهرو
 .تفدهنلاوحامروب روک یییدنک رد هنس يک هک وح

5 
5 
٤ 
3 
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 بور وهل لایز ید نداق هکن ۰ یدلیفیزام
 هک قلب وس یک ی رک ترام ابیناه یدک یدعج

 هدکبمزب ربخ ربخرلیوس یدرع] رر و رکش روشیلاج
 ند وهوا وه نالوا هک قو یەو ج كرانوب

 نکل مج هل راص هن وو نامه هسلک ندلا ییالوط

 ءاس ر ندا زا بحاووأتو رص زا والا :د

 شازو ههشوکر قو یدرقلرب ج هدکب ید
 زویشعا هج زک هک اب هن مزوب ههانفدهدر رروتوا

 ینببس كنمالغا ملعب مهدیان ۰ مدلاق مدربشاش
 بیا تج نس برای یه ۰ مرویانوا مہر
 مزوف » بوریوج اکب یکوزو كب تا ھن مدید

 كتسشعرو وا كنسک هلو رد هماشقا نوک و

 تج زاکس ,دبلا شم رکنونا سالا هقوا شبهدنشاب

 یدد# تیاتحار هدنو نصیزاب قلق: نشو

 یدلوشراتهک. مدنیکیرغ رط هب وق مدنلاق اپ ھن
 ید ك هک مدقاب مدلک مد و هدهط وا یکورجا

 رب شلا باتک رب هئبلا ماب شلو هدهرن شعوووص
 ۰ روروط بویقوا شهکچ هدشوک



fF 

 -روصیزعآر مزاب وک هرکص ندسانوحدم قوچ
 یمشیدگوآ نون# هداملا قوفندشب رب و شیلاو رلید
 و هدناا شاب كم ه رهج هد ۵رر تیا | مدا ون

 ہلاح لاکزکلای نر طقف اب ردشعا مهفت ههدلاوو
 ۰ مدرک هد هط وا تواب هد ۹ گم رولب رصف «

 نوک ود یدلیق حاکن یدلفاط ناشذ هرکص ندنوب
 جا ك مولظء 1 برا ےک یراتدام ل ءامز یدل وا

 یرد ید ک رد ۳ هد)اح ی دل وا یسک ه 3

 هح وق هلا ۵ ع رد یللا قرق رد اقا رم هالا نلک

 ر رل دتا رم هشت ةا یز ولیکشت یالا نیک رب

 یک م واظ» و وا وق بواک هوا مز هل یالاز

 .۵ مد وب هعدوح و مدنآببع یعدنک یک مکیدروک

 یز هسلصن یک لوک زکبتب هسیاهدکب یدلک كم
 هبهشوک بوراقبچ هب وراقو و بوریدنا نده رع
 ناک« رک ص ندکد بک وا یدک یدقءهج یدنر و وا

 0 ۰ هبدراب ر یکی كرتاک هکمروک
 قجاریدلوسط هلبالیصفت نوک ود قترا ینه اکح
 یداک یکم وکی دل وا ماشفا ماقا مزق ذکر سرب اب زاک د

 کم a E Ko baa E isc Sa Sc ES م
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 تا” ھ یدوش SR ی قب ماب و هت هاله

 یش ماد ] وا ا نظ تداعص نامزوآ هدهش و

 ر 1 زاتمدرددن یی الو ط ندن نچ هيچ تک الف شوم

 مداد هرکصنوک یکیا ندارا هک مرولب هد ردقوش

 نوسنیکز ک هدلاو شک رایجوروک ماخ » هدب واک
 هساکن د)انامزیکیدد« ید د ن و ساک هد ن وي اش وو

 ےتقواهد مراوه هج وق نب مداكجهرودلوایمدنک

 ار دیسک ینساراكندرقامداد نکل مدیا كعد لک د

 مەديا ببع یلعع هک یدلاق زا ندمحوس

 تل ؛داد مد ناب دلراحو روک مدنیک مدقلاق ا

 ثلکب مول-ظم مدر و یب هوهف یتیدلوا شمروشپ
 رور من 9
 وا ۽ اقای لدن اکر تناما ههلا ررون روک

 راس 4. گا 6 یمکجدنکی کب یز

 ٠ مدعی ه ری بءعرد

 ماشفا یمل ابو نوک یهرباو هک وا نوک وا

 رب کب مولظهرایدرغاح هنن رهطواقب هدلاوو ردن

۲۹ rk 
1 RA 
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 ود« مرد مارح یدوسمکیدرب و ما لالح یمتح
 ها ر هلادصف تان دسدا یرد ۰ ردا راّربها

 هن نمارووا و نماروط ندنندشو تدح بونلوم
 یغالوقناقیچ ندنزغازلبب یخدیدنک ینکیدلی وس
 ۱ ۰ یدبا هدلاحرب زقسلا

 تلکی مولظم هلئسم هک مدالک | ندهرواحم تروص

 ندعتابهدلاحوش رویلوا یضارك اماهدنتح یلهأت
 ریشرب یک رولیک ود وصقاهصرب هکناص یغاشا

 ےک هداب ز ندعدنک یدتیک ندا ۳ مدب وط

 شددا و هناب تردیمرکی هک مدنوشودارب ز مدیجا

 كعد ردقو متفواهد نوجمالهأت هدلاح یغیدل وا

 هدلام ویغلوا یحاصقراب وا هدواهتبلا زا باصا
 ییذاذل خو و لهأت نالیاص ضح تداقت

 -هعفادم تروص هل و كاکب نکا ردیا وزرا یععاط

 و ۰ مدد ردلکد یلاح ندییکح ید یه و هد

 فلک كنساباپ كنسانا قحوح هک مدلبا کج

 ۰ رویمهتما قلا یزُف یکی.ایا

 یرایش نک ن ادو نالک هاقع هدنعاسوش قترا



 ۰ یداردیا عن ندى ۵ رمق ید ۳۹

 نوڪ ا كعا اشا ینلاوح |كلکب داتعم رب بت دره رب

 قو هسعک هدهط وا مدقاب ۱ مدننک ههر: وهب دطووا

 ۷ دا ندناموف و هد ا.علاقراح وسا مدد قا

 تادا وأب ۰ ید را ارم م هلس ییب-مدل وا اتم

 تراشا 3 2 ندامس ثللم و ندکب ۰ مدلکی ردو

Ea. 98وقت 6و هد ىج را  

 دف را ۳ هلا الت هد دل وا ا

 بهاذ نسل وا هدار وا یجد لک, هک دیشیا ید راک

 كرلقا ۰ مدعی ها س وا اوا زر هد مدلوا

 تن هناحا و د مو نالوا لب اقم هب هط وا یراودنلو

  ۰ مدالشاب هاب ند نسهر چرب

 یار وی رش یسهدلاو ید هداروا ی دکب اعفا و

 قو هس را هروا یدیا رارومشن وف اهد نداق

 ردن کک را هد مدنفا رب « ك هدمکیدرب و

 هب و ۲ ید 5 دز شام 2 یهدلا و ید 3 هوا ن
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 مداوم ا هد هلو رلیدیا هلآ وب

 ۰ یدیاب كب هدا یدنابهن اکب ھت

 ندنسراو هرارو ارو دا رلکد ام

 نین لک هن را هح رد قعالعا دام ثعاح هراصو

 ها یهطناجنادلو هد اب هله و

 یک فر غ توتکم ۸ :دسلطا هاب

 : دا رام ندنیسم راست هوم رلعا دام دز وا

 هد ها دید « رد 4 لاح و مناخ هراصناما ِ بویم هل.

 ضد یک ید ادردحآ یعدرد هک مدام مزق ۴

 حاود4 هاکح ك رەد« ردمزال كا لمح ید هرالاس

 ۰ یدلیا

 هرج ن هنس یکیا مام مالک ةصالخ

 ۱ هام رع و ر“ ا ند ۵ رپ تدا

 .هشيفصبیدا تا یک نک) ۰ مش تان هل

 . واچ" زک !فاعسا ی رعنوحای هر دل وادار روق و

 مرد راد هک یت ۴ نمادهد ەك دل و مرولوأ بوڪ

 یی و ریش 9



 6 هد
 یلماعابارغتسا اکو قاةج وج هزهراچ نک اث بع كع

 هروب نه هرکص ندکد ربک هغات یدن و ندک دیک

 كنا لئاضف تادرب یک كب مواظءكن هي راج
 یتیدلواشا وا لئان ییالوط ندن_سغل و هدنترحاصم
 نب یکشاک۰۱» ردیا وزرا نوجا مدنک یتداعس

لا یب كب مولظءهد مدب هل وا شلوا هی راحر
 ود «یدی

 ۰ مدا رواو ید هددن ور وق قوحر

 یک مکیدتبا نظم, شا هکمدنرکو ایرا هرکص نکل ۱
 هد 1 رب هاکب مولط» شعا لکدقنل هطوا هی راح لکد

 شادنرف یی سیدنک كب هاتهح یفیدلوا شموم

 هلو شاوا هیراج ن ابیمیرغوط شءا روس یک

 یکم ما ۰ مدیا نعوس ی شاد مد
 دی الح و یرلدرکصاهدتوا ۰ مدیا رد مدیا روص

 مدال شاپ هم ام ها رآ ندهرصب ابمدرب و هددوح و

 هد وزابلاح كب یدیارچ یییدب تعاسیمهصک شش

 ۰ هدر کی اح ہد ن

 روکذم راو هل یکناک یدیاهیلوا های وب ىد
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 بواب ییسوترواهرفس یک راق هنیرزوا اصام راقلاق

 زالو رالمطاح هرفسر كج وک نوا مدآ یکیا

 هب ورا هبراحهایس ر هرزو قاوا ص وص هاتف كم
 كىو رروتک كعولرد ج وا تیاهن یکیا تور :

 یدیارل , یکع قرارو وا هبهرف- ربا رب هلی عالم
 یی هراغیس لب هرکص ندکدد هلهح وو یعدتع

 «اکهرونک یه مفو رروند یپسهوهف ايتا. وراقاي

 تباغیرلا ودیتتید اما تکی بوروت وا هونا رار
 ۰ یدیا رالاح قرەلوا و

 مام آیا هد لصف هش زوم وب شا

 دد دوزاو دهعلاطم ت هدمد تولوا
 ردبآلاغتشا هلا وزا رق ىد ديلا دب تعاس

 هبدط وار هة شب هدورګا نوحایماب هرکصندنا و

 e ۰ یدبا رربګ

 هدنهددل وا لهط وا كن هد راح وبسا ردفهتف ورب ن

 هکد رد هنر د: داشامت ترک حو م کیا هوش الرا

 ی دی راح هرکص ندقدالشاب هع علا رول یتا

 یاروامعت و مزدا شعالشاب PIE یعام ید



 ع 3 7 يا ۲۷ ۱ ۷۴ ۳
 3 ۳ رک

 ۹ نر

 و

r ۲ 
 تود هنلاوحا كکب و ندنجگا كنهد وا یمرازوک و

 هنءهددط وا ماشخا كلبانکل ۰ مدلوازع را ندکعا

 لاوحا ثاکب بوزوکی ]به تیاون لا سیا مدروک
 نالابمهسید مدمروک ریغا و ادب هدنناکرح و

 هوا ندناذا كب هکو-2 لاح میکیدروک ۰ ےللوس

 ردقهناذا بولک هنس هناخ هليا هتزغ تهدر هدنلا
 هلناذ مات هرکصندقدنل وب هدناب كر + وكنسهدلا و

 نالواردفانا رب كجوکو رربک هنسهطوا ریارب .

 كالعربارب هليا یسهریاستامزاول ییسه2۶ قالراو

 دن رزوا یساصام بودیا مّطاح ندزدنوک اهداوس

 .هشوکرب كنهطوا هنرزوا كنو ۰ رواوا شوق

 ےک دلیااضتفاایس كل ٥ بوتا زو! هن رزوآ همنقیهدنس

 هنیربهن هرکصندکدجا كبو ۰ رروتک یییسبت

 هغو ال وق یک هدن-شاب ینا تاکہ رولک هدعب بویوق
 لر هزغزکلایكب هدنفرظ تدمو ۰ یدیا رروتوا

 هن وزوب كن هب راجلزوک وا بول وا لوغشم هرس هعل اطم
 قحا زدهرب تعاس لاحوش ۰ یدیازفاپ نوساوا

 ای“ الم هلیرما كکی هرکص ندنا بودبا ماود
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 ندنسه راج ر هدنعما اس لم بیدا و لزوک تیات
 ج هقشب 1 7 15

 همراق هرکصذدههلاطم هصک تکی مولظء زکیلاب هروک

 "ویدشا رب هنن رب وارب یی رابات کن ربک هلاحر یقشب راق

 هن هسیا زدیا 1 و ك را هدر و كم

 A او 1 شبار e هود هت:

 لزوک كن یلاوحاو را وطالرک و یلاج رک تن

 هل ر ۰ هد اب ىس تک مولظم نکل ادد

 ۱ 2, نالوا قرا ھم هد هغلابم و ۰ رولاق 261 یخ

 شهدردقوا_ هد لزوک رب هدناهج ردفك مولظم

 یدبارول وا شامدا هفلام هلتپست هننراهم هسلوا

 هفءالپ و-ط بورد یمتع اب مولعیلاح قلقجوچ
 هژمعلقل وا شمالشاب یکی هغءالک | یتغیدا واهن ۳ و

 هعفدتلیا نکیاشءامروک ینی زوب تاک رارب مجھ رب

 هجلحاکب مشوروک یناذرب یک كب ی
 هنسهناخیرزوا ماشخا كب مولظم ۰ یدلیا رثآت

 نم هل را ندهرتص) تودنک هب هط وا د ن یک یکیداک

 44 .دنشدا هسا ه احر و ید ا نم رک سعک



 ۱ حب

 ۳۹ ۲۳۳ ۳۳ سس rT YO شف
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 ر ۰ یدیا یللوا ِءالاریم ابااخ ندنناطیاض رکسع
 رب هدنمان ك مران كتاذ و : یدلیا هعیابم تاذ

 زواج زونه یی مرکی یس هک ی دیا راو یلغوا
 ها تهج راد _ فاو تامولعم هد لاح یعیدلوا شعا

 هدنس لر هحاوخهدنشاب یللا لک دهنلاثما و نارفا

 ۰ شعا ردا قوفت هل هراید فا

 دنتبویقک هدنلو كل رکسع یک یرد كب مولظم

 ثداوح قاروا نوجا اب هدا وا هلال یا
 هناهجنوت و ردبا حج رت ین ال وط رز سف نادیم

 هدنسههجاو«ناهحنون هن یی راکفا نال والداعم

 ۰ یدا رولب هکب هللا- چوک هلکعا لامعتجا

 لداقم همةطوا ےب هدناق یی هلیمامت یرهرح+

 صوصخح هکب مولظ» یسهطوا قلمالصرب نالوا
 ییهجو ادعام ندنف رطیرل» رم كنهط وا بول وا

 زوقطزکسشازید هن رزوا رافارهجرد هجرد هلب

 نیهلایأرمدنک ییفیدلوا نا نهلارلباتک دلج زوب

 ۰ مدیا زدبا هن اعم

 هد رشاب یتسا!نوا شبزوا كکب مولظم ههطواوب



 ¥ ۱۰۰ و
 یتکیدربولا هنفامهلدهج هل راک ماعنا تویاوا

 یهیدنک اعلطمالاو یفجهلوا یطار هسیا رایوس

 ردا ناب بعطق ییکجهروت وک هنوک ود

 ماخ هرباص رویلوا نلک ز ق انف قوم هک و بلاح

 شعالک | یک فرم فا و ش هکر ون قود
 ی د ینیرلا روب كاج هاک ناف وغ وص رب هزت داش ساوا

 یآهجورب تیام نهاردناقول ردرب یزد نکلردالک |

 رالشاب ه هاکح یتببس كنفارم

 ۳ اصندرابک ه3 دل وا هدنل و ا تفو ی مزف

 هجردلوا اک قح بانج مدا یزف كمدارب رواب

 ره 6 یبیشقا نانخا تار ر واو تفادف

 شا یهنرهو دتیلقت تاعرد مهس روک ی هن

 نیزسملا سرد رب ند هسک" چیه ینتفرم.لا نالوا

 مدنرک وا هم دنکو دنک

 هدردنوا هحوا نوا مس اب لکدمزال یسارو

 زالوا نک ا ناهزوا من یدیا یمشاوا لصاو

 یهناخرب كجوب نالو هدو شرا كغانوق

E o 



 هک ۱۵ و

 كجه. مەديا لمح رلکروب ولناج هرک ضعب وب
 وا هک وبلاح روبیک هعوعفو هدرلتآ الو هد هج رد

 یر كردامو رد زکلاب حوزتو لدأت هدرلتکلم
 هدر ییم هنکی دلک هی دیا | را وجود یراوز او 9

 بج وتس هدایز ندفلوا تداعس بح وم لهأت

 -اشو ردبا رتی ود «رویلوا تبوتع و تک الف
 ییبس » هدنراکدلیا رافت دا یب كنو ینادرک

 « مروی هبدردقو زکلابهزسنمرب ولا هقا رم كلو

 رب ندننادرکاش كنامملایو: ملاح نوکر شعا رد

 هل.دسح تال هجاوخ د یس ودنکو ردا لهأتاخ

 هاهجو ودات» ماخ هراس وردا توعد مک وب
 رکید رايا رارصادتراذتءاوب رارغالویفردبا راذتعا

 یدرک اش تیام راردبا مارا هداحر جد فرط

 رولکهنسهاح كغاخ تاذلاب زو قح هلوا نیلک ید

 هدنماممددلا و مب نس » رالشاب هباحر زادک و زود

 و كسهیفلو هدنوک تورمرب هلو هد ك--هلوا

 مزق ا » ماخ ردااحر هنارصم ود « یمرولوا

 یضارزف هدهسلا رد « نمر ولا هدا رم لکد هدملا



  xلهأت +

 هنا م هلهج ور قو هدنوک ود نوا مناخ هراص

 هلو دک ودرب ی سیدنک نامزهنره ندنکیدمرب ولا

 "لرسوشو زک ردبا راذتعا رهساوا قجارغاج

 نهرب ولا ارم ید وب » هراندیا حاضیتءا ییبیس

 شما« رد م هيلي وس ۰

 قعایاجوهاقو اب وا لر کید شنکید اهملا یم وع

 هدنراشیالا یکكمروا باروجو الهتادو هسیک و

 نکی و لوط یمیدنک ىح توسلوا رهام تاق

 ج "رونی یک رلءاخ هلمکمایلا هل هلس هدلاح یغنیدل وا

 شعا زلوا ات دن هک ۰

 یمهلح هل. دسح ییءهدص اهلا یوم هک یماروش فک

 ضءإ ویزدنوک لرهرب ویقشمو سرد ىج دهن رازق

 نکیا راشبا شی لباد رک اش ید یرد مک هرک
 ها وا یناکما مرازقناما» هلداک یس رص كد
 كلا اعناو زکیامرا وه هج وفقا

 لاهدلام لهأتو حوزتو ردجوزت و یروح كنس

 هکهراچ هننکل مهدیا راکنایتفیدلواتداعرب وب
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 ۰ كساللوا تحاص ً

 ون ود و ندنسلاه هلحمرلیدرغاچ ماما رب یتفو هلک وا
 هاکن ر .E بواک ی شبترد ندوشم وقف ند

 توالت و ط یزم دک هرکص ندنو هل اد ۱ قدبق

 ۰ كد رک هنسهرص مدا

 کله اتد صا "یداب جک ره رده و تلعک هتشسلا

 هدا ینیدنقوط هشاطر .یشاب اش روت و وا
 یلعلاطمدارب هک راو ردفوش رراولاب یسیدنک هلدأت

 ۰۰۰۰نوسک دهشاطقشوع رب یک مب یثابک یلاوا
 ( اهتار



 هک ۱:۰ ۶

 لاحرهو ۰ مدتیا ناخ | هجردلوا یزف هنن رزوا

 هديا فی رعت هک مدلیا تفد ردفوا هني راوطاو

 همت هیقار اهدرب مهسیارولواقجالا هرکر هکنوچ
 یالوفكمرب وزو- لکداقشطشو مکجهر و زوس

 نکل ۰ ردیشر حوکح قمروط هدنزوساما

 یتالسخا نسح هداناذو شرو هب رت لزوک زف
 9 نکل ( هید یناصقن رب ج شعا راو

 م.دمهروک یفالخ ءوسیک قجاریدناص وا قجا ریدقت

 "امصین وک یهتربا رازاب رب یدل وا مات یآترد تیاهن

 یمهدلا و نیافكعهربتو مدلاوو مهربتو ردب نیلح

 وېق هلباهرب_شمه كجنوک هد رلیدنالد وط هری رب

 هوا ردب رایدرغاچ یرکب مروپهیلک د ندنمهقرا
 هزفبو اج یتیدعاک دازایفیدل وا شعالرطاخ

 هوا مز اهد نس مزو هک یدید مريت یدرب و هنسلا

 هک هب تاک ادیاش نکل كدیارح نامز تکی دلک

 هتشيامدعا راد ربخ ییسند.ذب رح ویدرول وا عنام

 زکحهدیا نەک ه زع؛دنک ییسیداک اک لب ر ید

 هکقراب هکب وا هک هجوق كسللوا مدا نكل

 ا



 ِ دک 2 %
 هد ههدلا و یییفک اك دد قدردلاق یاورب 7 دا رس

 ول وط هعازوط رب هل و ها عایایدنک مب ۰ قدجا

 و هددکلب دوخ اب و شاو| نون# یللب س ندعشیا
 هکشهاراوآینامولعم و یآر جد كنسیدنک هدراشیا

 یتیفک م هیعازوا یزوس یدلوا یطار بغعرد
 بی وصت لصنوا لدلیا هلاوح هنأر كعاخ هیت

 ۰ كدید زرادب هل وا «ساردنا

 اهکمر و هو یی زاح 2 مد رت ر یەترا

 هک هل وش ۰ یدی وق طرشرب نکلیدلوا یضار
 دج کا كح هم ربک هد هط وامر ۳ الا ماع

 ر دم رو هد اکر و را وطا ه دنف رظ تادم ون 2

 قح لوا مزب مهسا ضصوعوص د كب و روک ناصَم

 هکماعا ا ا۔ھد رب هرکص ندفدل وا مر هرک رب و

 و مکجهدیا نع هغماداب هفرط هفشد و "

 ط رم رفاكی والوب كن طر ول ؟ مديد هر ا

 مديد ل هديا لب رتتزارب یتدموشلک ه هسیاه یسیه
 دلدلب هديا لی رت هنآ ترد تدان مدراقاب مدراولاب

 ار دب وف ۰ شما راو وس بونت اصقاو
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 یک توپ یادت یهو ملت لصق بی

 | اب ردو

 امر رویش
 و یب هیت ناما ٩ ا ا e یو ت

 ۰ رایروف ندقلن اش رپ

Kiتا هدنفالخ تالهأت مهرب و ردقوب منم  

 1 هدای ز كلبم هموه و اوه

 میری یاور قدرا مدل راص هما بوقلاق ناه

 وند رد 4ب راح رده و م و یفاابوغار نیا

 هغده رعنوک وا یتح رده راح توا مدروص

 هل داقایهک رخ ورد و هدب ر كرف یا كکیدروک

 اوت نامز م ؟یدنیک هب و شراچ تون هه رع

 ۱ کب مدشااحر ۰ ا شهر و کوب هی ید

 لد ردت الوبفهدیاحرو مددنو-روث؟ هرافیس رب

 ناما یدشا سات هد زو اکوب ید شود ن کا رولا

 ۱ ندم وس ن کل غجارداچ

 و .f یمن ید هل و هک وا مالک لصاح

irl êiهر  



 و ۱۳ ‡
 یراوطا ردد لو ه یعهبا ر ردوک و ردنا -

 ٩ یک دالک | یمکجهدا تشاطم هکر اوطا
 هل نهذ فرص یدوس هذ راروان | بم

 ۰ مروا

 دک رکا یکسا هک روهلوا كعد --

 كل هيت ناما ۰ ۰ ملت مدلوا هن هللاو

 ۷ تسیمردا یعاوصر ۰ یدلا ترارح

 ۰ روتک وصرپ رک لک مدالوا العا كی -

 نسب نمد وا يددوتک نو
 کما لا مد نو

 یدنک مهری یدلاق موزوب قجاقابه وزو كتهسوک

 هک ماقابهدرب یاو ۰یدنروتک وص رب جدو چا

 هری نامار Se یړ نالوا هدمون وف یرکب رتب و

 ۱ مدلاق مد ریشاش مدد

  مولغوا رددن

 یداکچ ندننک وا كمرزوک بتر )
 ۱ هب وب ) یاد

 یا
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 ؟ نوجن ن

 «هدنغلنقاچ كس هدنملعكجورتو لهأتنسای بس

۰ 4 4 4 4 4 ۰ o 

 + مدلی یتکج هک لا یحاص ك“ روب هارت م] منت

 یدیا رولوا ھا لهسلب یا -۰

 مدیا ردبا لهأت ( هباج> زار ) --
 ہا س

 } ادل وک هن ةريت ماح س

 نددنس شب مدلوک هکلاح كنس کج وک هل سم

 نوچ ا ه رایدشود هکوتسوا ردق وب كانا كاباب ورب

 ؟ كدغلوا

 مه وا هنروکر وکه لوا نن س
 ؟ كن وا لصن ىد تب

 هدملا یعسر هتشیا =

 رب یروف زکلاب هکروهلوا كعد نس یاو سس
 ؟ اه كسقجهلوا یضار هکالزوک

 ٩ اب یمللزوک یروفوب هیت نامآ



 نوک انب مدیلبوس نس رغ و اکم قترا 1
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 هدمرطاخ اخ مکیدروک هدنجما هبرع هشرت هن
 نیداق رب كجهنوروک هموزوک هدام هدهنو یدلاق

 هل وعگ هجرد وشو نروثک هارو هک و یی

 ردعمر و هد یش نالوا بازم

 لءاقک ردف هنسهحرد و راو كقح توا بس

 یررض نکل مدمهنوشود هلو یسارو ن مرلیآ

 ربو یدونوا تراقیچ ندکاةع قوي

 نب لکد یش قجافیچ ندلقع وب هیت نامآ بس
 زهنچ وا هدمراقیح نداقع

 مدروک مر رب هليو هدوشراح ن مپ هب ا

 كن مدالوا هدیه ردیر كیکرولب مک مدلا

 ۔اص كرو چ یش شو نونب «ب كل خ و

 لرردنوک مدآ هنا شاتط یل رباچ هلوا یس یبح
 اب لهسفاب هنلاح هرکرب ؟ مرد توعد هنسهلاج

 | مدریک هلاحو نوجنا ےغیدقاب هنلاح توا

 هک كت راتګ ردق لو ا صوصخاب - 2

 كس هلوا لئات دتا ر هلو



 ی رالق یتحوییفیدل وا مزال قماشبهلبلاح قا رامتخا
 یفلرادتخا هدسالاح تلص ربع نالوا هدنشاب
 فجر فر بسانم هنلاح هسلاوو ییبرلکدلبا رامتخا

 تربع ندکقیک تواشب هدنلاح یدنک هلک: ا بول و

 2 الا

 ٠ هتشیالدمالکا نس قدشلاچ هفعالک ااکسیتفیدنلوب

 كرع كنس یک رلقجوچ نی-هاچو راشرح قلا
 لاشماف یدنکو قعئالوط هدربعفابااق هلو به

 قم هن داق تکردلک تنسار ردق هب هم راو هزل

 بور دشناچ یک راوی یکوزوک کوزو و قمروپ
 وش كزس رلنیداق ابجم كج هج هلبا قهردشیف
 ندا زکسرونهدا نظ رواوا یمنون# ندزکتلاذر

 22 در ىا رن هد انلوا نوت
 هردرلنانلو هدنروط كمروع هدنشا تئاندو

 - واود واک ن نکل العا یس هلجج کج ریت ها تن

 هغ طا سید یداه لدالاو نون ییا فارغ

 هک و نسم } ی را هیص 4 هفطا و نکل مهد

 .كدیارعوا ه رلب ر جک یهشاب ےب
 یک م



 یهلصوب و كدمهئاط ینب ندمهددلوا شعوط

 یوزایو هچقوب راچ زارب یلث ید تفو مغیدزاب

 ثسوردهرکص لدمهل یخدیم وزاب مدزاب دےکسک
 *یداو لصا واکب بونکم كفيدل وا شمزاب هدنن اکد

 ؟ یدیا كيك هرعوا العا كب

 ردهداروسش یسدنک كنود رخ یجەبرع بس

 ۰م ردبا بلج یا اعاد نوچ ا یقبدل وا لز وکی م هبرع

 وت کموا اک- صوصخابو یرهب ,اح وا نامآ -

 ٩ دلو هدهرب یزف نروتک

 هرک ص ییرافدلوا ےک رداکد هبراح رانو س

 کس ہرکص ندقدلا ییوتکم لصاح كس رالکا

 مدرونک مدنک هزس یتح مدزاب نب یاوج مةيدزاب

 یتایلعت ندا اضتقا بور و هللا یدنک ه ییادف

 ۰۰۰۰۰۰۰ كنس هرکص مدلیا اطعا ید

 } هن لدا رم ندنوب العا ك

 ضرب ویم هي اط ی د یس هربت هل و راعک همش س

 یتفیدلوا لوب رب زمتیچ كلوب و اکس ز رلیا تبحم

 بویم اش, + ابیلا هالا تالصک هداندیعسق ناسنا و
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 . راشمردلاق یزب و شعالفوق همنورپ بوفاب كوب
 هرکص نامزرب راع وف هغات ر هدهط وآ هعشب

 هد كنارا ومهبت زکلاب دمناب هکم دقاب مدج [یعوزوک

 تیاف مهریت هکن وسر و تکرب مرویماقاب هنوزوب
 یدالشاب ه یال ت ءب بقع رد نداق ر یللقع

 رولواراش هل و هلبلاح تالش مولغ وا ردکلجکوپ

 قوب یحناب هدارا موزوق نمالبیع هسهک یتس

 زساحا ةو روذعمو ىل ةح یز ودنالف مدان یدیا
 . مدقلاق یداک هعٌ*اب م هنر معاق یعاب قراراقیح

 ۰ مدالشاب هفعشونوف هلبا ریت
 4 ردهن لاح نالک هوماب بو کج هیت ماح -

 ردنرابع ندا هش رب زکلاب مدالوا لکد یشرب -

 } یدپاب ےک اکب ینو اش لصنوب ناسآ

 مدناب نب قجایاب ےک -
 ؟ لنصن ناما ؟ نس

 هلا ه رع هش رت ینوک تالبا قح هلوا لصت س

 رایج دغاکو مدا نب منا تاکیدر وک هدرابجمابلاق
 قعابنیلق ط5  مدزابناک- یتدیهلصوپ.دنکوا
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 . ناق كسمهرت هربت مز زار مش هدلا و هک مد ریک ۰

 باطخ هح ون ۰ هلو ءدلاحو شهدا روا یهپه یم هدا و ۱

 ۱ بولا
 ؟ كداک ن وچن مولغوا یاو -

 قوب باوج هدنب
 ؟ هن رانو هدنرزوا یک رالالد ولها

0 «2 ۰ » ۰ 4 4 

 نوچ هدیعاشا نوساوا یکیراهمزج ملاح

 دقار
۰ ۰ ۰ ۵ ۵ 4 ( ۰ E دود 

 قلاراو رايد راب وڌ نەھ ةھق نالو رل د ریش

 8 یواغوا ماح « نوا بحاصت اکب اب وک ہری

دا شەزاب یهرآ دوس 5 هکنوح مدرعاحب
 » ى

 ۹ نکس 4 هن روا تو رام.ح یوتکم مو ود

 , وا نب ؟ یموسموئوا ارهج بولا هريش هدینوب "

 فی هی 4

 RE £1 بر مه
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 یلروماچ كب ارز راقبج یی رلهمریچ مدالوا نامآ
 هدبوراقیجنکل ابکد كشا هدن توا یدد

 كناريل نوسمرتسوک هللا عهفارب یبهدنغاىا نابدرت

 هده یدنواهشفهر اهد یلهرو ییغګ یکیا

 دتشيارهاباحا داش كحرولب هن یلاح هصک مدنفا
 هداارکیدو هيسعش دملا هلباراوطلاب هدنتسوا كلوقرب

 و ش یراق هجوف مدقیچ 4 وراقو راد مزج
 یللبسب راو راموم هددهتطوا  یدیدهبهطوا

 ناما یراق ه جوق مدید یللوا هدارو تاکرادت

 هحرقهدنتلا مایا هک مراصاب شاوب هلبوا رید شاو
 مدجآ ههثاو سوق كنهطوا زازا هسلوا

 مد رک هب و را بوردلاقیهدرب نالو هدنفرط جا

 یدرارفمرازوک مدلاقمدنوط مدریکههر امآ

 یدلزوچ یغاب كعراززد یدلقپ هعثاب هطوا

 یبکدوکاب مزکبقلطم مدلاق مدلفیهر هتورا
 ردیللواشاوا هایس مسیبک روم وک دوخاباو ضاب
 هرارب یل صاح یدروط مرا یدیروف مناف
 ههطواعهيلوالصن مدلوا یضارهکلوا مد
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 هسلوا شالوا هداروا مناخ الم اب هوا ماح

 كنهسیل هجاوا دوجومو رید ردقوب هسوگ فیرح

 راوهد یهجور كلو رولوا یسیه یسکع
 ۰۰۰۰۰۰ یعاامینلاج قامیارینعب دوج ومیمیه

 هسیاهنردچوک زاروا نمهلوا ینلاجقو قوب

 مهورو نامآ لاقاب یدیاه هنآ زعشبا العا

 ناطلس دک یتشاب هدازهش قازوا ردقه نکل

 دنا هلع قدفارب ییهداح نکیاربد قدراو هد

 قدروطهدنکوا یسوبث كوار هدناتوسراغ یالاخ
 ی وبه اهدتفوماغیداراو كىراچ هج واماتتعاس
 ندوب؛ندلوصا هدو ایل وا یدلجا وب نزلا

 : یابتخا رشا نادر یدمرک راق مدرک
 مش مشهابهرت ناق هسا ن یدلوشراق یز نداق

 قدشف اندام یرکید ولباق لروک یسر هکنوج

 نويل وبان هدايا هدلا هیسعث هجوقهدلوق وطلاب یکیا
 كدورو و حعیص زارب هلبا هلعع هدهدل وب یرل هم زج

 امآ زر راقیچ ییسیجا كفلنغروو هسیا هنره

 قونادععش هدنلا كنراق هجوف نکد  )ابروط
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 نب قوغوص اوه رنیدالثاب هکمک هلرانف ران
 وطلاب دا نانلو هدمهفرا مرویلرت ندیذ ةص

 قګر تعاس مدفاط هلوف هدینا مدرافح جد

 هن یدلوا یکیا یدلاق نوا راو یمرکی ه یکیا

 هدر ما واب هدهنةددلوا یکیا تع اس قو راد بک

 یهلا قو هسک هن یدلوا ترد رازوک هدزب
 ما لومأم یو قرا ؟ یمهعآرب هدو اب براب

 روهظ یمعنام ر هن یللوا قلانف ر دیا نک
 یدک هاب یدرولب راف ۳ نکا رد یدتا ۳

 کن روب یدیاط یز وا قاشوا ر معنا تط

 ۰ یدید لهدیک مدنفا

 هکمردبا لاؤس هغاشوا هدمهو ردیک مه
 هلدلاق مک ردق هن و های

 وءع قثرا یدشود مرلشیا هعشب زار مدنفا س

 زکسردا

 راو ره هدفانوق
 مدزفا د وح وم یبه

Eیکیدد یمیه و ۱ه یهنه یسبه مالک |  
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 هدر یدک نوک یهرکی ما ندارا مدلاق رظنتم

 یدرونک ابهد بوتکم ر یادف ماشفا ر

 هن مدچا نامش بولا ییوتکم مدقلاق بوباره
 شاطیل رب ج هجهرکص ندر تدا ماشقاوا ماقاب

 هدکلرب هلمدا قجهلا نب ندارواو یمغلتغل و هدنناب
 هکن وج فداصتلزوک هن نامآ شعا مایمکنکلک
 ده یکیار وهدکلرفاسم ردهصک یکیا هدنالف هدلاو

 بوقلاق نامشمد ردلچ ندمحوسقترا راز اهد
 اهد نومرو تک رب مدناشوف مدنیک مدشک دربشاچ

 تفو هسخو مدیشلوا شارط نیلحابص نوک وا
 یکیا رب هز ییادف مدیا ردیک زسشارط ندنفیدلاق

 شیت اندام اوه مدب قالاع مرا یدریو كع همقل
 هيا رولوا مزال دیاش هلتهج یغیدلوا روماچو
 بوقاط هلوق یراو كنرف یب وطلاب نوید میک
 شردباب یکیو مدلا هلا ید یهبسنعت كوب

 ندوبت بوکچ دنایا یعرلهمزج نوبلوبا ےغیدلوا
 مدراو هنناب شاط یل ربنچ هجرعوط مد هیچ
 بولکی دلاق راهی هدقاقوس ید یرب تعاس
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 زکللوف ۰ ردکزس تج و فطل هدلاحره
 اشا هد روب لنت مدردنوک یمعر هعطفرپ ید

 ۰ زکسردیا
 حابص یت را بودا ریهغ یني رزوا اضما ی وتکم
 رزق هلسفو بوقلاق هدی ۰ مدتا ملست هب ییادق

 هنسهط وا سفتر هد هبات هدمیپج مسر نکل مدنی

 امدقم سر اعقاو» مدیا ردپا اشا یم ر ردیک
 نەلوالکد نبع كتروص مکیدتا روصت هدفهذ

 و, یضح ۰ یدیا یشر ینالوسیه تروصوا
 یعسرو ۰ مدنا مصحاکوب یمراکفا قترا ن راس
 هدنګاناسنا|نویلمرب ییبحاص هکمدل رب زاهحردلوا

 لود یر قیاطممروک

 اهد ردفهتفه رب ندارا هرکصندکدردنوک ین وتکم

 یدراص قام هن یز قو رارب یدچک تفو
 ی 9 عمر نکل زارا ندنکوا كمزوک مسر

 هاخمدنا تین ۰ یدل ۱ مەديا عفد یار ید
 مدسک یاوج ِ ء هلیف

 ۵ اب اب ع ناب عهزاب اهد بوتکمرب

 هنام وف و مدتا توکسزم هراج ع هردن وک هلا ےک طقف

۱50 
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 قاب هب هبصا تفاطانس> هن اما شوخ افش -

 شعاراو هدردف مفيدناب فوا كلکوی هن هبورصان
 راشاقوش هله قجهلوا مسی تذو 4 تاقالم ابعک
 قیسار هل وا مناخ کیا تفقد هداکوسش رازوک

 داب رب یییزوک یتوزوب یک رالداج مغاطرب هلبا نالف
 هغازوط نامزره لب وا ترب و یترا ۰ روا

 مدلاق مدد یلمزاب باوسج نامآ لک د راکش مشود
 ۰ مدالشاب مدسک یدغاک

 یراتر صح یدنفا مناخ ولتعصحم ولتفد

 یدلوال هاوزک اشک اد ےس رزک ایلعتارب رګ

 ضوصخابومدنا هعلاطم هلئاع رکت ردقل وایرانو .

 همکلتءرب تب همدلیاقلت هاوضعلهجردوا یم ر
 هداب زاهد قاینشا نک ۰ یدلاق كعا دص“ رب زکلاب

 قترا یقجهلوا عقاو هدو هسیا ردیا دادتما

 زکناقالم فرش مب مرو-- دیا هات هزکنجم

 زک هسروکیمهلدالغا ردقهن زدنوک هصک هلیقابتشا
 یزغاقالم زکتج رم زکه سلب دوخاب و زک هسنشیا و

 مهلو زو-ر هقشپ كج هيایوس یدیا ردیا لاجم سا
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 یی زاب هلص و کب نوک واكعاخ مدنفا |یهزکیدروک

 هدیور<اهسوسو نوکوا نیرکا یدا لکذیناوه
 راچودهارطضا ردق و م ديل وا شمرب وربخ یعرب

 شنآتالکشم یکو قویررض نکل مدا زلوا

 هلا هلک اج وک هلو و رردنل ولع هدانزاهد يدع

 هده روئلب یردق هدایز اهد كتمعت نالیروک

 شنیقاص ردق هن مولعع قاب هاضعا قاب قاب
 یهز هسیا رک هلا بوتکم ابراو هدّقح اب هوا

 a O سرو نکل طاتحا یهز تدارد

 لکد یاب كج وک ردقو ماح هسبا رولاق هفط اما

 كیهرپج هدنو توا مات نح اعقاو یدیا

 هجا رفایداهدهب رعت وا توا ۰۰۰۰۰۰ اما چک

 هلوا شیک رو ارو ها هدهکلب ینا
 -ارط كننن هحعاک ارق ەد ىع ا وش راج قعشاب نیلاق هاب وا

 . هلواماج نکل یدیا هدکمامهلدبار دقن هدکب یو

 نیلکی کی اھد ابلاخ  لکد یشرب شلا یتشاب یتشای
 طایتحا ردق هبهرت قابقاب ندالقع یکسا امانیلک یکی
 قو تینا هلب هوتکم
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 یمجهدبرع ۰ یللوا هلب وب یناولعت كماخ دباش
 هب یلتاط یثیازلوا قءراو هن دزوا یش قجاو

 تور و شورفنوا ش شد 4 ییادف و. مدد یلمالغای

 نوسل وا 2 كس هن هلراط م نس مفحداد

 هنره مدیا نیت قتدح تب رع هال جوک ید

 رارب هر مد>آ ی وتکم یدتنک ترعهسنا لاح

 .وتکمالو !نکل مدلاهنک وا كمز وک ند ر نسا

 مد ریشاشع هدیااشامت یعیعس رهسحو ماب وق وا یی

 ی وتکمهدمهر دا اشام" یععر مههسبا هن مدلاق

 ۰ یدبا ترابع ندنوش توتکم هکمداروقوا
 . یرترضح مدنفا

 نا ربح هزکحا رسا هد تمارک یدلکز کتارپ رګ

 یزک هناخ اه م ر خات ردو هب یدعش هکنوح مدل وا

 هله ۰ یدیشک ورلبا ندمیدمهدن رطخح هدكی

 مناومو متیلوغشم قلاراوب طقف مدنرکوا یدمش

 هعطق ر هنشلا ردمزال زکعا ربص اهد زارب قوج

 رګیرولوا ددل هکلب هلیساشا# مدردنوک یمعهر
 اضما

 مولعم
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 بوروک ی لاح یللبسب فیرح ۰ مدرب ویبیرو بولا
 هلا (نوسرب و یتسالب هلا ) ر شمامزاو هم رزوا

 ن یدعشود هی هکنوح یللوا مرادی

 ھت خات دا١ داب زمتدح انف ملاح مدلک هوا هح رغوط

 ید رک ه ورجاكنییادفیدادمزب قلارا وب هد رب مدنل

 و رود( ترک راک )
 قلطم رکش برایهواهبن ف رظ هکم دقاب یدرب و بور
 نالفیدرب وےک یو کسه رع قترامدد ردندنا

 سل ہے تقر هد ر ۰ ید اق نادیم هلا و سود

 ییفیدل وا ایفارغووفهدر هد نګ ایتاق هک عهدنا

 یلو یسهتسوب رهش هدنرزوا كف رظ طعف ۰ مدالکا

 شهروتک ےک ابم بودا قا ماکو ندنفددلوا

 یدرونک یقاشوا ر مدر ص مدرغاج ییادفود

 ماجیدد قجالا ند ن هن یییاوج بواک ن راب

 ثكمروک یغاشوان ۰ نوسلوا كعدهن ۰ یدلقیص
 هد سم دید یگجهرب وهللایدنک جد یاوج مرتسدا

 هیات هل و ځد هغاشوا ماش راق ن هلیدح برع

 م دنس اط مدنسود یدک د بای لهسرام 4 ن راشع !
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 ودنک هکمروسابا رز ۰ مدعزاو مدنسبا قءوق وا

 تولک هلن ندهید وا هدکم هلکد هد اروا كنم

 یھ مدرب وهغاڪګ یتوقراو ر ریه یم اکر وک

 فو ردقهن قاب وهاب ۰ مدرولوشود هدم* بودیک
 ج” قو رر نکل ۰ شک ردفهاروب هلايا یدنک

 02 8 رو نوسل وا كج هرک رب هسیا زلوا

 ۰ مدیا رد ۰ مر راقاب ۰ مرب راوسلاب ید اهانت

 متاح e وییعهرب هش الت هجردو فب رح

 رک دید رده رک هلع یدالطاب مرلنابط یدنفا

 ه راهب یه. ملف ها رهب دشادق را كس زاب ن هغ رج

 ود یمراو كفيدلوارظن« ردا چ وا كنس یه

 هشاطیل رب اج هدیکهدیک تبان مدراش وق دف دش وق

 هداروش مدروسصهش رچوند هد هر ماج قرهراو
 یزرت مز افیج راقیجندهوه»هدربیم وسع دهد وهف

 هدرب مدلاق مدن وط نامز واهدشدا یی وسمعیچ رایصاق

 ۰ رویتسبا هراب ندزب هک ماجاب وکم
 دا یینامز كنو ۰ مدلیسک هایص ےس نده رح

 مدتار دکتر العام دشةبج لزوکر ب هش رح و دلدل و
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 هدناب هر یس راب هکک لب و كجمر و انعمهن
 ۰ رار د نق اج هتبلاهعدآ ناروتوا

 مد ريک هغات رارکتمدقلاق هدندنکو ا هرب زسم» راج

 بوندیک د اتعم ر مدقلاق شاوا حابض ےشم وہ وا هسلصت

 هن قحازاب وزان ےک ۰ مدنیک هملق هدکدلکت قو

 هدلقامس رردقهفجم زکس تعاسهسبا لاح ه یقجازاب

 یغیدل واهعف وزو زا رب اوهنوک و مدعلاقهدمبمدنل و

 ندمکید لب یفیدلوا هسیک هدرببعفابا هلتهج

 هو هج رع وندنهبدل وا ناشی رب كب یجد مراکفاو
 یسبر كف رحندخ را نکیاقجالاح یب وبما مدلک

 اقادو لطف « ردصتم ناونکموف یدنفا د

 مش ود لن هلیسم وب هدسمس مالوفنوحما بوتکم

 مدمهب وفوایرابمدوفوا یراب یی رزوا مرویمهلب
 مدید ردهز توامدلبا افتک |هلکعمروک یمعتا زکلان

 2 یم وسعد « روبلکب یزس هداروش یحاص 2

 هب رع یدد هداروش مددەدەر ۰ یدک نشا

 شک ایاب مزاله هب رع مددفا ربخ » مدد شاک یعهلا

 ی وتکم هدلو مدشود هنشس كف رح ۰ یدید
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 كماناوالب یک | كشيا هراچهن طقف مرایاص رکوس
 هدلاو ۰ مرروتک هب ورڪ ا بولا یدروعو نوجا

 رب هداعلاقوف هلب و رولپ مک رروک یرالاحوش
 قلتراجو مزب اما لزوک ۰ ررب وانعمه هغلتراچ

 ندمراب تعاس ۰ یدلیهدبا ماودردفهمراب تعاص

 ندقعشوف هب وړ بوسک یدیما ندیجهتسوب هرکص
 یکەدن دنا قاتب مدناب یداکت قوو ۰ مدچک زاو

 لا كم رلالخ رايش یلتاسط هن هآ رایدنروف راایلخ
 لوي ندنو هداندهسلواقجهلو دو-جو یسیئوک
 ال یدلواید تعاس ۰ یدبا نمهلوا تداععس

 یهرافیس مدقلاق رارکت نمریک وم وا هغ رازوک

 ننکلهخ:رسراوه راہب وص تفو مدفای

 مدچآ ییهرچب مروسیارت مارو مارو مرویاپ
 هدلوناتما طف مدتسیا قهرونوا وشرات هغ

 ندنفرط یکیا نوش رات رد زوم اتا یمنکعو

 هره رپ كنو شموق شهتيچ نوشرارر رانیشنهش
 وشءوف شا اق نوشرا یکیا هلصاف هدننی كنهرم: مزب

 ؟ررپ وانعم هساوا كج هروڪ هدهرچڄڊ یزب
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 هرکرب هتشيا ییغیدلاق لمحو ناوتو ربص هدزکهدن

 ۰ مرایالاجم | یزکتج یمروهظو ردیا رارکت اهد

 مدر وهسو رد مدلرهم مد وفهنجما فرظ یب وتکمو
 یدروتوک هبهیرع ربارب هلا هشقا یاس رب هدوا

 قیدعو فلو ملست هعاخ یلصاح ملت شاب هنو

 هن رزوا كنوبقترا شمریو اپ نوک قروه
 دنعاسیکیا رویدیکبوتکم هتشیا رایدنروف یهدزب
 یتاذهسزاب با وچ هدنببقع عا رولوا لصاو ردق
 و نکل رولک ب اوج هلیس هتسوب ماشفا رب _ردقهب

 ایزلدیک هلبا لاح وب هکنوچ نمهلوا نکع ما-شخا"
  نوسراو راو یررض هن ماج مزال شام شارت

 ا یرولپ هلداربص اما نوبسلاق هماشفا نراب
 ربخ ۰۰۰۰۰ نگل ۰۰۰۰۰طقف ۰۰۰۰۰ قو قو

 ۰۰۰ «هاما هوا ۰۰۰۰۰ ريخ

 وپقهدوپتمغالوق مدکهوا هی ایل كن تام
 بوتکم نامآ یدلک یهتسون هاه هسا قط

 دکمراقابمراچا راشوق 4 وبق و د نوسم هنلا كنس هقشب

 نداق شک هفقارب ینتروغوب ماشفا یصتروخوب مزب
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 یدلوت هزعزوب مزب هد تدم رب هبراج هروبزم
 یتفیدا و اییصح* و ص وصخ هم اخ زکلاب كمت ن طقف

 مسید مدمربو باوج رب چ نوچما كمرتسوک
 یهدافتسا ندنصرف وش هبفام ردکد نال

 دخاکندسوردپ یحاص ناکد نوح | قمامرجاق
 ۰ مدزابهدنچما ناکد ییوتککم وشها هام مدنسیا ق
 یرلترمصح یدنفا مناخ ولنهع ولدفع

 تاقالم ریراب نالوبعوفو هدنشاب رایجتابلاق هدرا
 دعوزککیدر و اریرحت هدنشاب هدازهش صوصخابو
 سد مهیا فی رعت یل دتلو هدا هب هن رزوا

 تورمهلاحوش یدلوامارح اکٍد ملام و نادنز هعاب

 یروک ذم دعوو رولب ییفجهیلوا لئاةزکتجرمو
 ردق هبیدعث كنو مرونلوب هدندیما زککجهدیا اتنا

 .دلوا مولعم هنر لایلع تاذ كمهناخ هسبا یرخأت
 ۱ ناطلس ز زکلوف وق ردراکرد یکیدنا ANE نادگتتاع

 مهد هن 3 وضو یکا نواهدنغاق وسدص-* هددجا

 ذم ۀناح هلتسهتسوب رهش هدیواوا زکهدارا هلوک رب

 ۱ قتراروا !لصاوه«هنازج امدیزک هسل وا شهزاهدروک "
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 ندعغاخ یدلیا روه هلنروصو یآ جوا هتشیا

 ۰ راق. ناشد رب راکفا هدر ردک هنراورواک هن

 هله تدوع اس وأم هدشدنک رهو تءوادم نوک ره

 بوک ۰۰۰ نامآ مدروک ییهرع هشرت دوهەم نوکر
 یمناخ دن اد شما فا د هب رع هکلب مدع ر وکی هب رع
 بتوشوة نامه مدرب دا ندمح وس مدروکص

 مد ریک هناکد یرلکد-تا شبرو شیلا كنناخ هبرع
 هدنکگآ هب رع هک هداف هج طعد مدرو وا هن رزوا هک

 هزاتیک-یانالوا شع رار هلغاخامدعع قو مناخ

 اکو شع ربارب هلنداق رابتخارب رکیدیسبرب نه راج
 ا ىا ٠ ولعب تاج كبر لوا
 هد هبا مدلک هلاحرب یتجهیلغآ ییالوط ندیدم

 هج وق بة رد هلع“ نمروک ر روک یب هزات ه رویم
 هجوق هدندقع بویاب وس یشر هنغالوف كن راق

 مدلوا نونع ندنسفاب اک یلتفد یلتفد ید لا  راق

 - و-هیراق هجوف كن هراح هک مدیا همش جه و
 بوروک نوکوا كعاخ مو هدشب ا ) یر ییدلب

 رد ( ردو یدفا یعیدلوا شءوس
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 مکیدلیا ر وصتهدغهذ هلتروص وب و شعشرتیچ هنسا وعد

 لزوک ییهسیک قزیمهلو ەدنیداقر جھ یلاجج
 مدیا شعالشاب هکمامهروک
 هدلاح یکید نامزردق یآیکیاندا رامالک ٌهصالخ

 نالوبعوفوآ ر رګ ویشیغناروهطرثارب زونهندمناخ
 یشیودلو بوارا نب هنن رززا یفیهو
 شیدبآعفد هدهنسح تروصریزب لدیعو دع وو
 یتسلوا هبوب كشياهدهسیدر و توق هناهذ یسلوا
 قرهلو هبفولرد كيب اکو ندنکیدتسیا مکروب
 یب مناخ هک مدارید نوجا قعاادلا یمدنک یدنک

 یه رع هلوا یدیا ه-سلوا شلوا كج هدا عفد

 هکم ردنوک اکبانلع ین و وهفهزاب یبهلصوب بوریدروط

 یدیاردیا عفد هیسوب الا هباهرهچ درسسرپ تجاح هل
 هوم موم افلطم یشیزابیهلص و ون ربات

 رویلوا كمدهراچهن طف رده و قلطم توا

 كيک و یعو هدشعناط بوروک هدررب ینب زکلای هک

 ییدعو یدیلی رک ا شا رويل یم؛دلوا یس4
 یدا قو همش ج دنکحهدیا فا

5 3 



 »ا و
 اج یتبفع هدر زقو یاو هسلروک یکیدنآ تب

 1 : رد شک اچ
 مروي دیاتب ور یدون اهد ن یک اح و نکد

 برا یبیرب چ رنو هیات نمزر
 یمناخ نوسلوا هسیا رولوا هلتمجهن نب اي یدک
 حابص هلپسوه كليب هنارب بوروک اهد هءفد جاق رب
 رارغوا هرابصفابلاق هرک چ وا رلنوک صعب و ماشفا
 لا مدا ردا تدودع سون ام رحیم هل وب یدسکو

 . یلیخ ندیلخ هلی هقالع مبو هک ی ماروش ینح
 یکلوایدلوا بجوم قالخا جو راکفالیدعت
 قب هرکیدلکتنار رهوزمبق زوک همهیدروک رهیک

 هه رعوب نیدیاش هک مدنا راقروق مدلوا نمرو
 هده رع یهدناب ید مناخ نکیا ردبا تب ضرع
 . كحهوس یبییالوط ندمک اداره هلو هدرونلوب
 هدیاب و هسیا رولاق رغظ نکل رک هلب هسلوا
 لاج الویه كمفاخ یشنالوا ی ریثأت هدایز ندهلج-

 دوح و هنروصواو شا مس ردشلوا هدلابخ
 ردقو لزوک هرکص ندنا هدام هک یدا شاو
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 ٩ یمرولیدبا بلق طبر. ئیش رب نایغب هلبوب ۰ ملت
 یدعف و یتهج قجونلوا بارغتسا كنسک هتشيا

 كفاجوچ و كلصک و مهدیا هنزاوم رب یلاح وش
 وزرا لک وک م يليا ر دقت هلا هنزاوم و یتاحرد

 مرولی ًایقبالعا كب كا بلج یماخ یش یکیدتیا
 هاف هن ندکعا بلج ییسْیدنک هلهأتم مناخ وب هک
 منج هلوا رمظع هدیابو هجرک | قجهلوا لصاح

 لکد 9 یھ كبل مەم د ردن رابع ندنعوفو

 هلیفشع شنا هكزفرب یعدنک هروک همهببلق تایسح

 قدالکا یهیدلوا و ثكعاخ ون مروب روک هد هما

 ن هک اهدا ضرف نوسلوا زق کولو اب مدد

 نوجا ےب ہدزق ییمی مهلوا قفوم ید
 هکر ول وا لصاح هداف هل ندنو نوسلفاب و ناب

 هن هج وق کدو سو یکدشسدا رازق هدنکل# مر

 هن رایدنک ینا هسیا راز سیا ییک رااباب رازهزاو
 رثامراهظا هب لناقبلدرپ كزق رب هچرک ا راردیاداماد
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 - هماخ یرلالخ مکیدننا و یرلانعم مکیدرب و هن رزوا
 هل جست من هدمهزدجا قردلوا هدهفیطل تروصر

 مدل وا نونء هداب ز اھد ندلاحو نن قو رر

 تاقالمر كج وک یکنوکوا هکروبلوا تعد ار ز

 قاطراهدو یدد شغارثأت هلبسهداب ز اکس هلی
 هناب وا تقوا هدن یدزنسوک تدومو تبح را

 ۰ مدلاق

 فی رعتهکمدل وا نو: هحرد لوا ندو راز هلءاوا

 نول وایسای "ور ها و ہ_ےکرھ یک۔ھشاک م هدنآ

 4 یسیدنک هرکص ندا هک راج هن مدیا هر ۽, ڪڪ

 هداب ر ك ندیده روک هدای*ور هد هب و هد رب ر

 تالا هب و یلاح تلصک مدنا رولوا برطضم
 دعاس هک هدا بلق طب ر هنداقر مکیدروک

 ۱ اشا :هددسو۶ و یشر كحمد کا لد :فردل وا

 ھت شا رد ی یر و لاخ هعاعدا یو

 ِ و 3 لا زود وک ےک مناخ

 اب ور نکل یدبااب ور رایش مکیدروک وش اعقاو



 یتنوکوا هک لقا لغا تفداک وش ےک 1۳ 3
 او ک ہدماب ور شوط ر ردو هب دم کف لا

 درب کیدد هلاخ دغاک نکل ےشم هما هدهناخ دذا ا

 ندهاحاما یم تباغ ا ادم رک هطلاب

 دوېم نکبا رز ه سرا رلح انا شعار ر ترابع 3

 رار لب مال سر ندعاخو یدقج هموشراق ریسیا

Aمدایمرکبشنوامدوقوا یدرونک بوتکم  

 كل هلح افا مدننک هجری وا شما سما یک /

 یغیدل واكنيهج مارو هکمدراو هنلحم رب قیص لا

 لح ىدا لحر هجاهت اندامو هعفازوا هل
 یی هب راج یکی هلا 4 رع هش ر د وهعم هب هدر وک ذم

 لر ەروك دعاسم یتفوو اهن یی قثرا مدروک

 هکعش د وس هلعاخ بول وقوص هنا كن هب رعد رغوط
 اکبواو مدلی وس هک ا ن نڪ مدزالشاب

 مرویم هلی شیتیچ ند مرطاخ .یدرب و باوجه

 شو رب هدای ز اهد هدمراکفا یللبم) یساروس 1 :

 هلصو .دوهعم هکهلب وش شمامتيچ ځد ندمرطاخ

 ۶۳۷ یورو
 و

 امت بره



7 

 مرد یقجح ا ا روف

 ید وهو تب تلاذر كل وب هن هد مهتأاذر اتدام و

 5 یسرغوطزروب دا ربهشت هلام یماخ زمغیدشل اح هبل

 زگد ۰ رول هو ۰ رگ دیشرب هةشب ناف کو

 تبحګ ضرع دا و هن هقشب هسدا زا وا هاب و مزوک | اما

 رزلب قموفوا قهساوا شمزاب نوتکم اهدا

 ماخ روقوا رازاب هل وب رانمازاب باوج راهسوفوا

 ۱ 1 ڙو 4 هدکب

 هلیسهط سا و راش داق ید و ویخرحاعفا و

 هدول هد سلا رولب هاب راغی لو ردق ههحردر

 , ۰. ۰ ابیدمدمرولوپ رارا نسب یلکوتماخ
 هل مدلک ردقهوامزب هلبالایخ و لاحوش هتشيا

ei 

 ندافع رد ههګ راو هب وه وا هکاب و هر دکتاب

 كج ەد ہد هنغل هعک وب ك ءا نکل ید معج

 هج رد وپ لا ى شاب رب ےیل اق 4 ا قو

Anneامد ةد ا قانغد وص لاج و نسح نالاص  

 E وسا لاح هن ره ردمز ال قوا هداب ز ر
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 لقحردفه یسلوا هماننافتلار کب كنهلصو ار

 یغاشا ندنا ید یلاقحا یساوا همانردکترب هسلا "

 بوجا یهلصو هد ن یداکج هب رع ییصاح ز زا

 رب هلک جاقرب وه هکمدوقوا مدنا ناح هغهو قوا

 ۰ یدشازاب

 یدعت مدیناط یتس نهدالهسیا زیاط ینب نس
 ۰ مرولوب ییسنبهعشود هزمشیپ
 له وقیغانعینیدآ كنو نک!قدقار یبشب العاك

 هلواشءر وک هد هرن شیت اط یب ل هد یر دک اکو هسقوب

 قاب هلهیشر هروتسم تباف تكسیمروسداتفد طقف

 شیدا عفد یر ۰ هش ود هزمشدب قاب هه

 جرب دویذمرولو را سن دف رج و
 رب هز وا مدالکا دجا ناطاس تم“ مز قجەلو

 شمات اعفد اپ راوهد يح یدت ا عفداتدام یزپ ریدکت
 یضار هتبلا اکو مدا كجەدیک ردق هغانوق هسلوا

 - مەسل وان هله ملوا یضارهدن مدساوان زلوا .

 مقابل هن زو راندا تبحم ضرع کی ہدلوب و
 شيدا انت شيقز و ڪڪ ب وک هنسودراق كعاح ا
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 هنادیم دزاب كدلوکو ندنرازاب تب مدشود

 ریسباو یدروط هبرع هدنکوا رایجدغاک قدقیچ
 راف یرانکزید هنرزوا ما عدلا ندو را

 نوما كمروتک دغاک هبهرع بویالغاب هنبروهت
 ندننهح غاضكنه رع هسا ن یدتیک هنف رط رلذاکد

 قرهفاب همزو ءاح مدرب سوک اهدر یعدنک

 هک مدفاب یدلوک هلبا كس ر ازس هکعد ههنهن

 هجر وکی وب بوراقیچ لة نوش ر وقرب ی شوک ن دن وق
 هطوا هدهسیا مدنلو هدناهذ یکجرب و راکداب ر هزب

 لیراص كرلشاق ینیدلوا شغا همیابم ندوشراج
 تورا وف ه چرا ر ندرلدغفاک ضاب یعیدنلو

 یزابماخ یاو یدشکد ماهد هصجالشاب هغمزاب

 هروک هننکرح كنت و مديد رویلب جد قمزاپ

 یجدییغید او ترابع ندهلک نوازکسیث یغیدزاب
 هتسد ر هدنلا هد ریسپا ردو هب هصلب یزاب مدالک |

 قەل صو ماح یدلبا تدوع ندناکد هل دغ اک

 ندمع وسالوا یغوسءردنوک اکبلرهر و هرپسبا
 یدلزوچیراغاب كءرازرد ندق روفهرکص مدریدلج



2 
 ییب هک مدعا همش 3 ردو یر اد 1

 كنه رب ماح بععرد ص وصخا ریدت| دص وت

 یلتفد ید کی و ید ر داق ردق هب یاب یسهدر ۱

 ۰ یدالشاب هفقاب
 ش۶وط قعشیر هصلاق ررح لاونمر ردقنره ماخ
 هد هبا شل و هد هج رد یتح هیم هنل وا صحت هدکیو

 یکالز وکه ر و دم هنکلعک و یلع !اذه ح٥

 قترا یدا هدکلبب هلشالک | ید ندنلاح رهاظ

 زمرا هم ردفه هدلوو و دتلو... یییدنورفور
 جهندفاخ رار ههل نکل دنا فرص هساراو

 شدد اکب ییزوک یکیا زکلاب  مدهلا هلاشرب
 نامزو کلا هدا یدلکح 4 رع تاہم راقاب

 یدنروک تکرحرب یکردبا عادورب هاب هموزوک
 همس و ردیع راشا عادو [ےعع تکرحو هد هنلا

 شعا تاشى نده زکر "هوق هل سمکج كن هب رع ر

 کب اس مدء هل وا هدنف رف هدکب كنو ردیقک رحرب

 اهدر دغاح هدرروط هدرر هدوراقو اس هد هب رع

 .هنس هفرا كنه رع وید مرولپ هديا ضرع یعدنک
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 شلک اب حارتسا ًاعقاو مدروتوا بوقیچ هن رزوا

 مدننا سپ ځد مدنک همتراهم هجردوب یدم#
 دا زا هدنفرط ج كنه رع مدد نرفآ

 شفدک هجارفرب یلکنر هجوبوفو شتوط قعشب
 یرلتعاب ثلذکح ید هدنکوا بورو وا ماخرب

 قیچآ یراهجارف هجا كییرارکف طستفو هلاق
 یدیاراش!وروف هزات یکیا یللوا هبراح ابلاغ یلکنر
 یراتکرح ترو صك رانانل وب هدکلس نی هدلاح رپ هلی وب
 هد-ةلارا هه رع یع رل زوڪڪ ایولع

 . مدالشاب هفمرو ق هدر هدیکیاو هكا مسرب
 رر وکه اقم هع رلعبت ءاک هاک ندنفرطهزان یکیا روک ذم

 ید ندنفرط رانو و هدکمزوک تفوره هدمهسیدیا

 ترار ندرفو هدلجنود مغیدلوا هدکیا راظتا
 هله یدبا رولیقیص ملاح هیدمروکح تافتلاو

 ere: Û vai ad اوت سرم دا درک هد اچ ور ات

 . كنه رعهرکصندک دکنامز ردقكراچر هقیفدنوا

 ىسەدر كنسهرجب ردو هنامزوا بونلوب هدنفر ط جی

 تولبک | هزات یکیا روم هما نانلو لايف
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 هداج نانلو هدر ون زاغ راو مالفو رازاق و

 لاع ردنا لا یاتنتسا هان رب ندرهدنزاسو ,

 ندکمج ینیرازا هرب هدو ېب هلتهج کیدلی یفیدلوا
 ندکیاماود هرار سبب یکارپود لتودنارغ هلهو
 هلءرفن یدنکندنا قره هلوا ذذلتم هلهج ورب

 یمسفن ندراشنلکا یلخاد نکل مدیا شموفوص .
 لخاد رد یدیا لکشم هدنسهجرد لاح كجا منه

 ًنعض غیدلوا رتدب ندننابقوذ یلغوا كب شنلکا
 سس یک مفيدلوا شعا ترفن نداروا قرهدالک |

 هددسدنا ردیا ماود هدنهش هغغوغوص ید ندنو

 ندمیدل وا لآ ندفرط ندا ارضا یدین ن

 ۰ مدیا نمر وک موزا هنسهلضف
 رایحقابلاقد اتعمرب هن یماشفا هبنشراهچ رب تاہم

 یلترا كت یلایو هشرت ییچا نکیا رک ندنشاب
 لرکو هنکنر رک كنه رع مدنا فداصت 4 هبرعرب

 هنکللزوک كناوبح هنتفاظنل ریسیا هنسهرباستادب 9

 هد راکه دنا كنه رع لزوک هليو مدلاقمدلوانا ريح

 4 رعو مدد دیش ر قبا هر وع هلا



 -اپلاقراتقو رب اسو هدب زاب یرادجت لیدتفو نب رلرب

 لقعیدنک هدایزندن اصن ویی ودن كردن هصالخ

 -ربسیرارازا و یراهعج هل را-.جا و اجا كنلاح

 ..مدلوا ردا ماود هنشاپ رایج

 0 1 و نو ندنامولع» مکید ر و ردقهارو یدوش
 ۱ ید لوب مکجہدیک و لاح مجد و ردو هنامزرپ

 : ییدرف مهیعاز وا یزوس هسدا هب 41 رول وا مولعم

 هزعشاب کیا ی رک: »رب یمرکد ر هتشدآ ۰ ملک هصیق

 هک ك دتا ماودر هلب واو ۰ لدتا ماودهدلو و ردق

 ۰ یدل وا نمزوصقرب جه هدزعا ود بدم

 مه و هددب زان ن کید مک یماشخا لیدنقرب 8

 هکلد عمق هد ریسه رب ن ۳9 اوا همجر 3

akر 3 کیا ردیک هلقن دکب دم جایصرب  

 هنفمااص» رکص ندقد دل عمر تسار ماشحا

 .. مهمارغوا هنشاب لیجقاهلاق مازتلاالاب قردیقاب ید
 مدا شمالشاب هماود ید هناغوا كب قارار

 , ندفقا ىن وص كمزغا هر زق ىك هدو رایت نکل

r RAN, O O 
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 رابد الا د 'راهراجر کی قره وا ر کا مقر ۱

 نامزر ق وج لاح وش وس طو + ربا هد هسا

 یاو جون ويم هرکصهنس یکیارب بوبغا ماود
 . * یدلوا مام حرخ بوعیج ندنلاح تالهدنفرب
 هراذا نم 4ر وک راکدکح لا ندن راراکس وهیکسا

 اب رک | ید تایعفوم ءددسنا مدالشاب هغنازوالا

 هلنهج یغبدلشاب هغلوا تالکشم عاونا فداصتم

 اندامو میدن رآ هجفدترا یره شالت كنهدلا ووردش

 هدیکه دیک ندنس هقرا یتاقب وشتو تامیغرت كکلصک

 قج وچ نب نک  رلیدتامارباقوچ رایدشقلاق هکم رب
 مادی هوا( م ۳ کد ید یهوزوفدوم هد مهسا

 هاب زك و دف ك ماوعد صیصحمو ۵ لب شاپ

 اتاذ قو راد :راب ترد هدلا مدلوا غارج ز ونه هلت

 هاها رکتسا لاک جد یکن هتفه می دنلوب هدعلا ندرد

 یدعشهدکم مدنک بوازف مدنک س وه عهد

 هردن قرهلوا هلصف و كه وا رار هلبااعدا و راکفاوش

 ۰ ردع راک قلوا وا حاتحن وچ ا هنتي ف ۳ هدر



 نکلیدلواقفوم ردق ههداررب اعفا و یدایا مادقا
 هما وغنع نانسی و رنو هکمرایاص یمنیتفوم یو
 هنندک طبهرد یتارابخ نچک هن راو ندیم یک

 هدنبسنوا ج دیراعم و صرح هسیا رایدنل وآ عن ردق
 نایلوا قرف رب ۳ ندنوس ورحههدمرظن بوت را
 اهدا عفر یدوسهع “در نالند باس و
 ۱ یدیا رازفک چ ندقمالشاط یتباو ی ەجتدلوب ییناکما

 فطا هرم كتفع و بدانایغاب هک مهبعاراکنا توا
 كجهدهقهافتما كلاح شوخ لانو نم هلیسهب رتو
 بوبه زستفو یلتقو هدماکنهوا نکل یدیغو
 لک دهراهننروفو هرارو لولوي ناتلو هدکعا

 نج هل وا سح هج را هسک شک ای ریت تو هما تباف
 تناتم ردق كج هديا تمواعم هل هيس ن»اهجرد

 یالو- كن هنهج ره ندنفندل وا دو٥ مناص رو
 رادسلوا شاپ هلاد ندفرط یفنفو ۰ ردبا ليم
 « مدیارک و ییداینا ندرک راهتخارلب و راجا راح

 قودهلو یکیدتسلا یب هکدروک یرالاحوش مرد ۱

 قلخ مابلماف نوت و ۰نمهلوا قفو» فرا هک
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 تاذ-لاب یسیدنک بورداج یب ماشقا رهو حایص

 یداررب و سرد رر کی 0

 هرکصندک دنک بو هار وصوب میل وفط نام ز هتشیا
 تمرعو یدلا نادیم بوم رس هجا ےتماقو دق لاو

 هزانلاهن لواهلکعا ل رلح یسناوجو رام لصف
 رارا م بونلکحصج رەب رو وص هنخاشره كن

 یدچآ ۰
 ناتسرب هدنفرت» زرکصندک دیک هتروصو یجدنامزرا

 یراههل و ص وصلنا ىلع و قلعي هخارطا ندفرطره

 هوشه هورک نالواراکسوههدای ز كيهراهد-ورپ
 زونه هده یا راد الشاب هغا وقف هفاوط ی ر هوا

 رج لنهج منیدلوآ یشرهدنفو كبو روهظوت كب
 رلپ دنا هدقماما بق دغا زو لا هنخا رع و خاش ر كم ابش

 " ن زسکمچک ت قو ردن كج هلند قو چ ندارا نکل
 هغر دلاقراب یسدزات ورت بیضق كما ومنع .تخرد

 نکیدزوک اکب تمصم تعیبط ناببغاب هلی همالشاب
 ردن رد ربا لقع هند دیک ی وقر شا همایش درو

 هب هظفاحیمای وک لرد چ هدر هن رازوک هللروصرب



 ( تااورفثاطل )
 ۳1 ۱ و نایک #۴

 مدنشیا هلروصوشندنزغا هعفوبحاص یی هاکحوب
 ۔وک ینیدرسو مرک قوچ کپ كنایند نب هکمدلکدو

 ر,شمرو هلصوصحم روطرب یتغاچ رهو شمر
 ملعت مردب هدقملو ةط ماكنه مدیا یلغوا كمدآ

 هنسمالجا كم رازوک لواندنتفو هدایز ندمهب رتو

 ررخلکم ی ود هنسوه كءرج ن رسمراوهاحو

 ر چ دقدلوا هدعاب مالال كردیا تقد هداب زا

 هلي هرشط ندنسوبق قاقوس هکلب و نماقیچ هفرط

 .دلیاتفدردق هن هعرزوا مپ كمردپ ۰ مدیا نماقاب
 كمردنوک هشکمیتب هکرولیالک |یخدهلکن وش یکی
 هواكنهجاوخر ص وصح هعدنک نوسروط هل وش
 رهقردیلوا یضار د هنسمرب و سرد بوک

E 
٤ 
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 ۳۹ یررح

 تفدم دا

 یا یقزج
 (لهأت ) و جلوک یسیرب هلی ( ترم ) 3

 ردواح ییهباکح یکیا یلقیجآ رکید هليا
 هعفد یحتج وا ۱

 هدنپدء,طهرابناقرف یلوون ۲۸ هدنسهداج یلام باب
RE gE E ۱ 

 هک لوباتا |.
Ao 

 ( راطخا )
 2 ص وصح هماد لررح یچبط رارک: كنهلاسر

 . . . ودنیحالص ۱

(#۶ ۲ IOI OTT TaN ONION TS ج شر 

 تفت دن - یو نیو نا  Srکش و تا
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 ۳ "و . روسرا مام رار هلا ه اکح مرااتو بفسات

 ردق ه هحمولوا یک یدایا ماود ردق ه یدمش ر ۳ ۱

 ىجەدا ماود ید
 .ردراکرد

 يا

 ابا

$ 



 1 ندنو زکلا ز دویلوا شا ا
 کج هیمهلس RE مدد رد هن اه

 هسلا مولوا زروما وا ها بیغ یتایح تام

 نراب هسیازلوانوکو .ردیشرب یعوم نوجا هلج
 ند و ید نماحر زمتمعنلایل و هتشبا .ردقجهلوا " 9

 یر .قدالرہصا ههللا .زرویدک زب .ردنرا ع ۲

 . زکیمراقبج نوک ۱
 اما 3

 ندنسهعلاطم همانناصو وش نئراف یا هتشلا ۱

 نالوا لصاخ هرکض ندنعالطا هل تقی لا ٩
 اهد رب .مهدبا فیرمت لکد نک ىا و فسات

 یی راوزوق انآ هلبوب و مدتبا هب وت هتسهمیابم رسا
 كس ها یلاثماوو هد بوریآ ندنرلاباب ندنرلا ا

 -اناص یالوط ندنرلکدرتسوک تبسس ههلّوم ۱
 . مدالشاب کما مول را

 € اما .روہلوا ماع هداروب e كتفك
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 ِ .یدربکه نت بوجو نوش نوت یخد مولوانوجا

 تراسا .ردالوا كل وا هسب!ندک .۱ماود هدنل دم وب

 7 زمکیدتا تاکترا رابتخا ل هلس هئس و بلس

 مر ا ۱ ۶ رد روش یالوط ندنحاف

 مولظم هو ا . رد ون ازحرب نوجا

 .زرولوا نشت

4 رروا رارف و هرک اذمو شسهدنفا 4تشلآ
 ۱ 

 .هظوا یورجا : دا لسغ قدقلاقین» زیکیا

 هلنسح تراتسا الا. قدلا یرولوو هر ند

 لالخ ینا هسیا شعاراو زمقخ هدزکرزوا زس

 تنطف ۰ قدشللالح هلزع رکیدکی اان و . لدتا

 همغیدلوا هدکعا ناح یادف هدنک وا یزوک مع

 یهفوخ هرظنمر نوک هم سوا لنح

 كنا لوا نوجا قلوا شما ففح ابهد زار

 و ۰ یذلبا احر ىمغلقمقص هن رززا یشهدعم

 لوص هزس نکل .کجهدبا تکرح هجینجوم اجر

 لوا نوح ا مرز هدوا .ردراو نمهاحر رب هدست

 هضیکوت زب هکنوچ :زدزکمامتا فسأت ردق

 رز

COOMA OE I E STER r E E 

 ی یو ی ی تا ین
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 مهقاب روطناما» . شما ها # نه < میم

 نکبا قحوح نس ر مهرو ؟ ردزاو كياشن ر كنس

 یدبا یللب یر یدیا شم ریصا ورک نت

 !یسیدنک ان هک مدقاب مدد «یمروبب روط م«فقاب
 ! مالسلاو مشادنرف

 هل دبا نوما مرز یدمش ! زمتمعل یو یا

 ؟ ردهن ربدت قی رط كج هلدک و هراج كج

 هجوق یراق لوا تعاس ر تبا دید لوا

 قلوا.شاډنزف رق شادرف ءرکش تعاسر سا

 ندیاصرب زمکیا .هلبا ماود هدتیجوز ٩ یعنکم
 هقارتفا ها هدلاحوش ۱ شادنرق زوا هلک ندنرقر
 قدنشاط هلدنو شود . قو لح هلاصتا هد« و

 هضیزوب كزع رب ر یح . قدمهلوب هراچ رب کر
 قرهلوا لاح هح ۰ قدالشاب هغمامهفاب هلس

 وب نوجما مزب موزوک ییا » : هک كدید مزع رب ر
 - رسدنما هل و و ىدا قو دا اذ هتلصا وم

 . یدا قحلوا مولوا هدلاح یه زلاح هحش هلک

 مزو هکنرر هقشب اهد هلئسم هسپا هدلاحوش
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 یو مدا لاوس یغیدلوا هدهر یرلب هک و

 ندشناب كب وک مزب طقف مهل مدلک كچوک
 كيوك مزب امقاو .یدید!«یدیا راقآ یب وص نٍآ
 نآ اما . یدا راقا ینو ص نا ید ند شاب

 .رولس 2 ک ردیسکناه قوح یوک هدنرزوا یوص

 یتیفک یلربغ كلب رهشمه . مدتبا قایم قترآ طقف
 كک اا كنس .یدلبا روج ی هقفدت هدایز هد

 ؟ یک وسعد «ځونخا» . مدد ىدا هل یمسا

 كماباب هدم هکنوچ . یدالشاب هفماشب وا روب
 یدیا هل یمسا كنهدلاو ناما .یدبا خ ونخا یدا

 قملقم .یدرارقمرازوک هد « هسف» .مدید

 ودنک هلرادتقا یناح مهل و مدلک هنس هج رد

 كنس » . مدلیا نایمرد یفیدلوا مشادنرف یس
 .مدید « یلکد شاق سوروا كمسا سل رج لصا

 هدنمسا زوغوت مهارا كنس یا» .یدید توا

 .یدد«توا» .مدید«یدایشو كشادنرقلویر

 ناشتوط بوناب نوجا كنس ردهنس ییا هتشيا»

 .یدلیاببولیب رس هدمکیدید «؟م یلکد نب مهارا

۸ ۱ awar0 

 و ی س ۰۲۳۹2

 اتش نوا اش

Eis a 

 د ری زت ف وا
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 هدنعوقو كلاحوش زس نوجتا كنو کیا اف 3

 I كنف .زگسلکد لک شو

 ۱ دشا تراسا هسیا

 راظتنا هاسوأم یر ندهنش ییا :ک هل وش
 وشیخد هجکوب رازوک نالوا شمامروکوهوا هللا
 لابخ ی وقوا هلل رورس كمروک یاصو مرا
 ۔ دکب یراب فافزلا دعب كرهمروک هلس ندرطاخو

 لاحبسح هناق هناقو كمروک هب وط هب وط یز رکي
 ه.ش ون وف بوک هب وشراف وشراق نوجما كجا

 .یدتک ردق ءزمتکلع هدک هدکزوس .قدالشا
 .یدلوا «تزاسا » هس یخد یغنالشاب كنون

 نیطف یکدروک » نوجما هیلسآب تنطف ا وک
 .الوا تراسا . كدرويلوب هدنهبلع كنراسا نس

 بولو یزعر یر هدناتسسک رجز یدیلوا شم
 نام د : یدد « كدا یعرواس هشووآق

 یدنک تولک هرطاخ E طقسم هس رز وا

 همش وخ ا .یدید حیسپاش ۰ : میر وص سلف

 . مدد یدنشلبق خیسلاش هد ن » ی



 ی
 شلوکو شلورود هدنرزوا هصام نکیا ود

 1 هّمح هدرب هدنناب م یدیشلا هع

 یشا هز هداروب كران هدا فو ۾

 تنطف کود ةا بوحا .آ یدغاک . مدقلاق هد راو

 . !یشرب شلزاب اباطخ .اکب هلیساضما كشطفو
 مولظم یا ! هماینصو هک مدالکا ۰ .مدزوس زار

 ` وش یتابفکو باسا كنشارطد هعقو موصعمو

 راشمنا مالعا اکب هلت روم

 2 ( هزعدفازمتمعنلا ید 3

 نوش ةدنجلا یدیمونو 8 یرتدهنش کیا
 قلارا ر هلسه نشلک هنسهجرد مولوا هرک كنب
 ˆ همولوا اندام هدقدناتق نوش نوش یرلونق دنیما
 ر هک و ینطف هللا تنظف الا شمارضاح
 نشم ابحا یزب ةدلاح یهاظ هلقمالشغاب هتب رب
 :رکنو .زکیدتا ناما لکد اتحا نکل «زکیدلوا
 زکیدمرتسوک تایید رم هلان زککیدزوکوش زار
 . ةدایز عم یورو تح و تیاسلا هفطو زس



۷} 
 .یدلکمکح .شمشوف همیکحیسیر كغاشوا

 تنطف .راشموا ندقوح رادو ! هدنافهج 0

 1 | .حورح هلوشروف يا ندنرزوا

 رم ندنسهدعم یر هدوا ! ناطف هر

 یزوک یزو ! ! بورضم هلن وشر و کیا ندا

 هنسهجرد قملياب . یدنلهراپ گروب ! هچراپ هچراپ
 كەر اچ موصعم ییاوب راناق ناقآ ندمرازوک .مدلک"

 .یداک هنسهجرد قمشیراق هل راناق

 وب ؟ مهدیا فی رعت ۍلصن یتتعاس ول ےل نم رع

 یلاحوب ؟ یمرولیبهدبا لمح ړلق "هلصوح هف رعت
 لصن .. رویمهدیا لمح هلس زوک هکملیبهروک
 ءرظنم و ؟ نوسشا لمح لصن ؟نوسا لمح

 ؟ ردبا لوق ساق «هرظنم ناه هدلاع

 اک و E | ءاوبا
 شظتنم هد تلصو تلصو ....,.. ۾ ران اوج

 كيوب ؟ یدا یعیدبا تقرا ھم وب یش زکفیدلوا

 هر یعنوجا

 ٤ س ( نظءوس )



>» 
 هزمت یس حالس لا ترد یحآ یحآ هرص

 مزب ناما » ۰ یدلبا ناشیرب ید ینمراکفا نار

 ناسه ! هدننهطوا ناک یاو . دد «! هدوا

 قدرظاج ! یلاق ورق ۰ الدر کیس هن هطوا قدقلاق

 .قدیغاج خد یراقاشوا ندقامالس . قو سس

 یشکا | بقا a . كدربك هتورجا . قدرف یوش

 راناق لا ید یسکیا . راشماب بول رمم یخد

 شلراص هنلب كتنطف هللا لو نيطف ! هدنحا

 !رولووءاز"رالطاب یتلآ هدنلا غاص هدلاحینبدلوا

 یسیتل روک«۱؟شلوا هن» !هدنجماهراقاش واهدیاهطوا

 ن..هدسک سهیشالات«۱؟شمر وا مک هد راقاشوا
 1 كمباق

 یمکجهدنا هل ,مدنونوا یغد ینمبجآ ندشناحیاخ

 یلخدم كتهبمک هدنوت اح « زکلا . مدرشاش

 ! یرلیدنک هد لوتقم هد لاق | زکهسقاب . قو

 بولس رسقا هط وا .مدد « هدنرالا هد حالس هتشپا

 ون هدالب رب برا لا .یدک ندندنک .یدشود

 هنغاس مدرونوک هنسهطوا بوبالفاحوق ین آ هسا هن

 «نوسلساب نوسراو .راقاب مک اکا قترآ .مدنآ

 ی ا 0 al ۱ نت 2

OSE NT Hr E O a EN O aE NIE 3 
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 نمد ندهرف 4هح نم ا کو

nا قرهجاق موه وا یشاب  

 ندنرللاحو نسح ۀجرد هلراقجوچو شمروطوا
 ىلتاط قرهجا ثح ندنرللاکو نافرع هبئمو

 ندققبسامكفل هل وا .دادماشمالشاب هنتونوق یلتاط
 هدم وې هبا رانو !ا قو یرخ هقشال

 نايم ندنرارطاخو لابیخ "ةبطاق واسطق .
 یالوطند راقدل وا 0 والئات ها بنعو قولت 1

 نون هت ه كس رایدنک و ا ردق هب 4

 ید ن .یدبا ردنا ثحم ندنراقداوا رورسم و "
 ۱ توفص درع هدلاح ینلدل وا رادربخ ندلا وحاقبسام ۱

 هدقم هلهحاص قواص قوا هلب ون هلسالا كىنىلق 2

 یخد هدلاح یهاظ لر هنلکا اطا یالوطندنشیدنلو ۱

 هدیابوت و هنسملبحا هداب ز اهد قیدصتلاب نیس

 نوجا یسعا ترمس رلهعلاطم ییهعنک | هدانز أاهد 7

 ۱ مدیا راجا لوب هنسودنک ا :

 یمەقرا یر ر !ناد !ناد !ناد ! ناد هاک اب



 لو ندس دیدنلو تی نوا ب

 ی واوا ار هدقرظنوک چ وا یا همزال

 ر وشموق ونوف اي لکد مزال قعازوا یزوسو
 ۔راهج قرهق حاکن وک یار و هل رهلک هب هرآ

 ل و نوکو» ی
 هژ اف ز ی هو بج یاو هحکو ا هرکس لنگ ددو

 . قد وق

 که RE E ر یهراچ ید اوش

 یزد ص هسناسنا ته ینالوط ندمغیدلوا شمر

 كتنطف هسيدلوا نونمو رو مسه ردقهن ملق نانل وب

 ینبدالاق مورحم ندنتلصاومو تلا و تسحم دن اذل

 ید مش نالوا هبناونح تاوهس2 نوا

 هجیرکوب ندشدلوا نوزحو سوم ردو لوا

 هه زمآو تیل هد مهو هبینمو كبريت مه نوجا
 تعاس یکیارب هک افیح نکل . یدبا یشرب ناب اش
 1 بویملاقلاحرب چه هدنادیمرول وا هم: رادم ا

 هتصمو اب ر نااش ه هب زعل ردق هتمابف زلاح

 ۳ ید وا بلقنم
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 : هک مدیدو مدالشاب هعینشتو متش اتداعو هیمتو

 هلدک یکقرف هتشيا ..!ییزاب لس ز یا اکس یی زا

 هدنساعدا تهو تساسنا لاک ردق ه یدمشو

 ! لفاغیا ؟ كدلواقفوم هه .كدناب هنهد دنلوب

 . كسروسهدبا تقام هناا قلا كکتسق اهد

 وا ؟ ردیعرابع ندنوب كکیدید تیناسنا لاک

 باکو شرم بانوخ هدنتیسنا مز كنيللاوژ

 ؟ كسقحهلو تذل هل هدنرمشع كکحمدیا هل رکج

 شاط ردقو ! جت زاو ! جک زاو ! قار ! قار

 تورعو تسهو تساسنا یاضتقم . هملوایلکروب

 .ردلکد و

 هغمالغآ كرهلک تقر هلبسهدایز همماق هدلاحوش
 یمن را .یدر و توف هعرارف تقر و ااا

 بی وصت ید وا هدمفیدحآ هنلهطوا ینفک نوک

 نکات نوک ود مالک هحش . یدللا بش و

 هلتهج ینادلوا یشرب هز, زب زغوکود ۰ قدالشا
E 



e 
 یدکروا i ول ز زق هراح . مدقلاق

 . یدلکراو

 .یدیا هب فو مدام ! مزق هقروق ا

 ۰ شعبا هدنرب كلا هدنفقادصو كتفادص ن . رفآ

 فسأت كوس كني انس وا و ۳

 . مدیا ثح هلبا ماا اداع هدمرظن یتسو كاج هدا

 ر ید لف ادا :هلوا سوا یدمشنکآ

 هزکیر رب یزککیا زلاق ه«تفهر هکهلبا كمربتو

 بجا هل وا هنس ە رهج هرز وا نشی وس

 فرح رب ردد ردیع دنګ وس ماي نکل . يدلك

 ی , هکراو ردف وش . یادامهل وا رادتقم هلس 4 اط ملت

 هللا الا ۰ مک ود ندمزوس ی ذ هل وا سو ام

 . ندهطوا كرەد « مرالشاب هناکرا»ت ًارابتعا

 . ید وا یک راقابا بولک ۱ ن کیا رود بن وقح

 4م4-ط وا مسضاوتلاب ك دم هد لا ید ست

 : ۰ مدلک

 .یفارطا اهدرلابلخ ماطر ءرکصندکدررک هغات
 ه
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 . مرسلا كعد ردد ودح هلع احز تب دو 2

 کوب بولوا .دزكلا ء زس مهیصخش تیرح ری
 هدلا مع مهسا وح چ هدهسبا قوت كجههدرب

 شمالک او شروآ هتشيا قو ن ندنیداوا |

 ضرعت اکوب . مدلبا هده هنیطف هلهجو زکقیدلوا
 رفمووا ینا ارز و
 هاف كشنا . یدارحص همنشا نق 9 6
 مدلاق مدو شود تدمر . مدالک | ورا

 مکلک مع ارابج اید ےن قلرا . راو قح كزق اعقاو

 رانوب .لکد یک منیمخن من شیا ارز .زلک مزال
 یکحح یرافدل وا دما ا و و9 ندیش یه

 رادلک هنسهچ رد دما عطف ید ندرت

 یمولرخ لا كنو یدمش .راشل وا لصا و کا و ا

 کن اما ۰ ردکا رعنا یر وا كعرارق

 کیا هدنرظن هانا تسح ۰ دج قرا

 قلواقیزاب ءرایتخارب هسیا ندقلوا قیزاب هناوجوت ِ
 ۱ ..ردالوا

 هغاآ . ا هنبرزوا ا و ونش و



0 
 ۴ كم ههنسرزوا كن و .مور اب لزوک كب 9

 ورا وا هز اه كنس كننطف ؟تاسرتسیا

 ۰ كسروش و ادن كما حج ر اکب قآ

 . مردا نظ یدمقبج تغلر

 وس كسامروي وس ینطف یس نب ماج س

 2 کنوح ۰ کد هدنلما قاط سا هد ثاسیمرویم

 اهد ) زکسرویوس یزکیرب 7 کم دروک هلمزوک
 موزرآ `( یدالشاب اک ت هداب ز

 .ردهظفاحم یمقحرب ع ورشم نالوا هدک رزوا كنس
 هلستهح ینیدعاو قازوا كب کی اتاذ و مدد )

 . مدتسپا كمکح هغاسو قعوط ندنلوق بونازوا

 ورک ردق مدآ ر رک یادم ترس هک ال الصا

 0 CC كرهلکح

 راو مگورشمقح .زجیع کا ز واح نفاص س

 .زکیمقیچ هنجراخ هات راز لح ,زکشرومد

 . رددودح هلع ابح زکقح ار ز

 ا تلسرتلا كعد هل ینع) سم

ِ 
 : رول وا مکح رادمندمنغآ راد هدصقر هلو
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 هلکر هلو ندمنغآ هساصت هنا وش وآ ۲

 زاك مزالمراظتنا هنوف هلکد وب نیت

 شو هدوب «هملب وس هد هل وب ! قو ! قو بس

 یمغادل وا علطم هلام 2 هلاوحا یلاقح .یدرقل 3

 . كسزملیوس هلبوب گهسلس .
 هلاوحا قیاقح ( هل وشح و مشح لک

 زکغاقماعل و E “لوا ق

 معالطا 9 هلاح تقشح ! تّوا ! توا

 ۳ هغما لوب هدش ژوب طف . ماۋزو واو

 لش هرلارو ىح . مروبح هنلاح یسکع بویلوا
 غیدل وا شا هع ضا ردق هب یدمشو کما

 ن :قو تحاح هظفلت هحیک ون یظفل « كسربسا »

 تم ص اب دامندنس .مدلک ه هدافا و ضرع یم اح اکس

 هدقء وق ه ه روا ید یرابسا نالوا هدمرزوا

 ك.سلقح 0 ۱



 مچ
  راهمدقم ه یدازوا نوزوا یعدنک .ضعهلوا ید

 ارا اش نکا رو هس

 | قلهراوب ) . مروی وتس ینس ن هک هدیا ناب
 ۲۰۰ یدراغآ ى راقادود .یدلوصیکلوکیزب یک لک

 " وب رکا «مرویب وس میم ( یدالشاب هکمهرتت
 ردق وب یس یتحاف وا نس هسا تحابقر  كموس

 یدوجورب هلل وب نب . لوب هتعیبط ناناراب لزوک
 ۱ . مروذمم منت

 توک نوڪ ! هعانوا . موزوق هملقص 1

 : .تخافو و هات كو رک ٩ كنرویدا
 ؟ یم ردنا باکت را نب یو هسل وا یشر قحهلساص"

 اکا ندککیدید منبطف نامز كفيدنابوا نس اعقاو
 هراج هن نکل < كلدم رظتنم هنیطف هجیکوب هکی دلش
 ۱ کم ر نەنش هراع ) .یدقح لس ز گن

 یرار |تدح هدنسهرهح وه رح توفص یساو

 ( یداللشاب هغملوا سح



 روق ندلاح و ید ن E قرق

 .یدلتوط ماید مجلس ع یم شم ریشاش مت

 ندهرآ . مدمهلوا ردبتقم کنلب وس یدرقل الو

 ات ۴ نک ای تعالت مرا 4قیفد رکی ا

 یاب فوخاب ز نیا تس رس نیل زق یللب *

 ۱ ی وا هژوس هسا هل يه د نیرو | 3

 : هک ی دید

 ؟ مدنفا هد رب مماخ ی ۱

 . موزوق هدنسهطوا - تو

 کع وشود ن رد نرد هراچ هن رزوا كيو

 اعمر همشنلک هنسهط وا هرژوا قملوا هنفذ فالباو 3

 ۳ هک مدد .یدالشا کمامهز و

 . روطوا مورواب همزوط هدقابا س
 قمر وط وا هد زکناب ارس ! مدنفا هللا رفغتسا س

 ...هکمدل ا سرد ر یاد هنفیذلوا بداریاغم
 کش هرز واقلوا هعف دكلبا یسردوب هنشلا س ۱

 ؟اب كسردبار دقت هد نس ! تنطف .مرومسر و ست

 ریص هدقشام و ردلکد یش ر رونلوا مک قشع



 و ۱
 eT ه یدا شل و راکرد

 هښ زو هلتقدو ا هنناب شاو شاوب
 |  ینراراکب زوک یشاب كنم زوکو شمالغآ هک مدقاب
 ٠ كنو الرهنبا خو هنغاشب ءزکص ندقدردلوط
 .را رم یددلوا نش ملنا ناب رج یالوط ندننرارح

 0 . نی زن هلا هطنال رپ كنيميس سم حطس رز قره وروف
 0 يا ها یک یلدا ۰

 فد رعت یمغیدلوا شلک هلاح هن ن هدارو قئرا
 وقوص هتناب كنغات هلا لاح هه ۰ مدنا

 قع وط ىلا نوا قمر دنا وا یتسیدن :ک قرەل
 نور هک مدقاب . مدروک, باتکرب هدنلا نکا

 یهدءهراغم كيو و نوز ندهقس نالوا فا و و

 قره وق هنسکو کی لا هسلصن قترآ ۱ یلاحیسح
 لاک . مدردصاب هج ر نوجا قمرداب وا
 « هادلاق جيك منبطف ۱۱ » : یدناب وا هللا ناجتلخ
 ۱ ِ . یدید

 .مدید كنطف یحنکیا مروا لگد تابنمف ا

 بو رشاش ند احح لاکو یدقلاق یدارجص
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 لکش یسالعا مق كنسدوح و تقوا ین دقیص 1

 هسالا راط تاق نو كمل رسا

 لاد ه ید مون و اب تلاخ یللب سی ور |

 .یدا ربا حیجرت یهاسس اب شک ۱ نوحما ,قلوا 1

 ر ده یس هح رد ا ك ه راع هک لف نک ۱

 هایس هان یدک هلت هنلاح مغیدل وا شما

 ر هل و هدام هک نوسیاب هه طقف .یدا کد

 ا هلاحوا هلتهح یتدلوا شماعا قست لاح

 اس ندهاتس تنتطاهوزوا نوا ق ا

 شمام هر وڪ تب روس هکعا قلخ كىر

 هل هسلا راطوا اهلا یوم هلا اک یدیا

 رد هب رولب کو شاپ رس بولپ رس هعاش
 د الا EE رد نارد

 چاق ر كنسکوک هله بولی را ندنرارپ

 یمهم لوص كرهلک وسو قردبوق یخد یسهکود
 هس روهشرک انعاش ندوک هلغلوا شمالرف یرادشط

 دز هايتس تاج یو هسا زلک للاخ

 یح هيم هديا هدشت هئشرب هقشب ندره ندبا ع ولط



 و
 ۱ و شو ۱ كز بوقلاق يک رد ۱ مدر و

 له هب یر وط ند ضغوط یک نا ف ارحام و

 .هط وا هر هک یا ندمرارفوو مد روق يا

 تصرف ینس سک وب شمو وا ه- ردو هد ۱ را كل
 نوسلک هع رز وا نطف دیا. شو مدقلاق كردا ذاا

 E ` ضوط 9 سس ندک دهلهمر وس یوق هب روا هب د
 مدرک هرنهط وا كط -

 رظنم ا لاح كتنطف

 توخ .یدا هدنروصر ردا بارشا یغیدنلو

 یسهاخ وزاب هسلوا شعاب بو رک هاوخ شارف
 هداعلا لع یرلنادعمش هتفج یلرب نالو هد رزوا
 كمردشکد ینسه ور كلزودنوک و كمرودن وس
 هداعلا ىلع رم 0 O r قوت < یدیا زولك مزال

 هلا یتهسلا ساز دن رک سا نی ودنک و قاب

 قلابوا یراب و رووا یراب كره و لپ رم هعاس
 یک ینادلوا لاک هحصوصخ نه هدلاع ۰ یدا
 ید هدقمر دشقاب اك يللا ۱ يد ڪڪ
 رک لب هجا ندنغیدلوا ری افلا یو

 یزید

SN E اد 



 هن رزوا تاملاط: یوزاقو حل کک
 تسما هتد وجو هلام یخد هدتنطف توت ٤
 لا كشیا یدمسش . رلساةتبلا يروا

 یهج نالوا قفاوم كلا یخد هتیناسنا و وایخ 3
 . مدیا ناحتماو هنرجترب ,یتطف الوا : هکودوش

 ینب راقیج یرغوط میم یوراقو رکا

 هدرولوا دوقفم یقادص هنطف و لوروج یاق
 ید اک هدلاح وا ت ردنا طب ر اکی یناکوک

 نوسلوا هسارولوا هن نوجا قمالوا قزاب

 بوالاص هدموشراق زقو ار ز . مردبا شارفتسا -

 تاجوز ددعت و مرویمکی یف هکدزک
 ادام یعدنک هلس هدنلباقم كرکف نالوا هدنهبلع

 هدنقادص هنیطف زق ! قوب . مروییروک روذعم < -
 هبلغ رلن اف ناقآ خم کج هاتف مد بیا 1

 هدهسلا رالماط نک هک هلدسح و صرخ و

 كمسکیع دیما ندنسیدنکدرحم قرهقاب ید اکو
 ۱ و مر رو هنیطف یزت نوجا

 رارف هلزوک هتفک هسرزوا هعلاطموش هتشلا ۱

 بیس 4



۱ 

 فر
 . قوح ك "هد مدا هلن هدیا ةع هس را حا

 € : . ك a ھه

 لوا ردق ه تنطف : کیدلو زارف هدهطقوش

 ۱ تافل و تگ و قشع تخ ردة وح

 ییدرتسوک هنطف ملت یثیدلوا ه تفادصو افو

 رار هاغاقجوج هنسلا تبصوصخ و صولخ رام
 هاروک تکو ۴هغه ندناو ندنظف همدان در

 ید لوا تولوا ابدققا هتسلا نب و ییدم

 هل دهح ینادم هلوا راوخبما لدن ندمشدن و

 كى زد و رد: شرو يڪ یرورض اتداع

 یوو غ زا ۳ هنسیدنک ی هک مردنا نط

  طاسرا 1 ج وکو كرت یتطف مه سلوا

 هدقمحا هسا كدد قجوح اکو ار ز . ردنا

 ردقت قرف نالوا هدس هل وک هل یدنفا ؟ اب ل کر

  هتفرو تفقد رظأ یلاع كنسطف اعقاو ؟ یع ەدىا

 تور نانانش.قحونح یللاوز هلا رولا

 هلکنو و یلوفص هکنوح .روش روک تخ یو

 یتسولأم ندلءا لوسح هدلاح ةجیتاو یتفع ربارب
< 0 
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 را گرو یوم و افرط نیققدم ضع

 .ردراشعا هجوت هرزوا قم لوا تبجوز و تسسذا

 یتخوز هوبموا یرلحاغا الا مکیدروک هسیا هل وا

 .رولک مزال قلوا هردو درا واک ناو
 كعد .ردننطف یرححبد قلهطوا یسر كنو

 كنبطف مهسا ضرعت هتطف نب یدمش هکرویلوا
 هنیطف یتطف نب هکروبن روک و قجهلیقیص یناج

aysقلطم ؟ ردیمهل و و < غج 4 وا روبحم  

 ۱ .ردهب وب
 .یدقیج یک یی لار زینعتو امقاو ! ءآ ءا

 ینسلوا شلرقیحاغا كنيطف ناهز مکیدلیاریبعت یتح
 رار هلی هدوب رخ هدلاح غیدلوا شعونوا
 ردرد هم شاب هد یدقح هادم .یدقبح هادیم

 ا
 ریعت ررح لاونمرب یابد نب : که لوش
 .یدک اهدنوکزوتوا یکی ندا ا

 یمکتسهلک هنناب كتتطف هن ناطف هدسنجنا تدمر
 ك و یدک طقف . مالوا رظتنم قوج هد
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Cuیللاوز هک قاب هفحهلوا طقف . مدل رار  

 یښحنکیا هرکصندقدرابوق الار ندنحافاقحوح

 چاغا نکیا رکج ینلاد رب هحنللاق هد مهراب وق

 یی رف ندر 4 هس سح قلوا نادف هزات اتاذ

 ۳ 4 ن هداز ندشطف ندلحوش . یدر و

 . مدلوا ۱

 تقاس .شملوا حاص هک هجا یمز یزد 1

 یدروکوب هکیماروش ینح نکل .شمراو هچوا
 یر ا سملا . غا یا کلک 6 ر
 یایژرو هکروللو ه هدرا هارت مز . مد جا

 یلقارب دا ص كمروک, جان .نوسل وا نکی ریبعت ید

 مکحمن ندرادو . تل هسلا یروف . حرف هسلا

 ۱ ؟ راقبح

 رب. هجم دنک كنا ژرو . مدالشاب کم وشود

 .اکفا یدنک . مدشيلاح هفلو یریصتو هجون

 ضم : هک مدلیا هسیجوت هللروصو-ش یون هجر
 ندا ترضح هدست هرو هشاورو داشتعا

 . ردالا هوس ینبدلوا شلروم عنم ندا

 تاتو تا

 ۳ و
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 تولوا هد اب ید نا طف ,یدبا و زارف رس

 ۰ ا هدوا نکا رزابوق ندنسالا كحاغا ر ن

 روم شنلاح هکر وشود هلف رص يسال كح اغا ۳13

 هک مدقاب .یدار وسهل وا قق وم هسلصا هدهسادیا ۱

 .لزوک اهدیمالا كحاغا ینیدلوا لوغشم :كنطف
 کمروسشود الا ندنآ قرلا قب رصر هعلا هدن

 نوزحم اندع نیطف ندنو . مدلیا ثبشت
 هد هسلا یدمه د یش ر اکی اءفاو و ید وا

 ماعهلا کب ینلقحاق كنسهرهح و ناش و لاح

 هدن شمهسع اغا وا نیطف اوک هک یادلما

 به دش .مشملیا قیدصت فرصت قح وبشا

 غیدلوا شمر و هوا یرذشقلاق هفع راب وق الا

 ۱ بهاذ همشدلوا شمشقلاق هلا طلا قرضت حس

 . یدک تمادن ر یعادس اکب هدلاحوتش .شلوا
 قو » : نوجا یراکفا نیمأت كفحوح نامه

 هرج یس مدار .نوسلک یشرب هکیلق نیطف غوا
 هلی وب هد ثسیمیلزوک قوط م هقاب .یدبا كما
 . یمکیدرب و هنسودنک یحاغا و مدب د » مدشا "
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 ردا هب یداووش و دار هنشلا

 یدنک كردا تعحر هب هطقن کسا هب صدد

 هب و رب یرانو ! العا ك : هک مدد هیدنک

 ردقو ؟ یلکد قزاب هداکب نکل . مهالشغا
 هدمنفا یوص كع ضا: هلسامشا قوذ ردتفو

 نوسلوا قجالار, قرهلوا یلانون ةرع غیدنلو
 ؟یم هم ورا هع دا هدن هل روصو و ؟یم مرد

 ! ريخ | لكد توصو فا صنا هدون ! قو !قو

 و طقف ! راو هدمقح . . راو هد مقح ! ! ربخ

 کا رالاط هرلاملخ نارد ن.ردو نکیا رد

 : مشمتک ش اط

 ندقد شا غوا قوج ر هلتنطف هداور هحک

 لاج ر یک شمشلرارف مشارفتسا ید یتطف اوکو
 .شلوزو رارف و ةه ندقدنل و هدراظتسا

 ۰ شمپوبلوا نلک تنطف ! قو ۰ شما دودج

 روینل و هدهجاب رب هرکص ندرایسش مقاطرب یلصاح
 هدنجما كنسراجاغا الا قوجر هداروا هکمشعا

 . ندنرارکید و شعآ یوب بوایب رس یسهناد کیا
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 رات رح مامذ نانو هدملا هدلاح ىتيدملوا متيح

 یمعاس قو . مدیا كرت هس رثلا یدنک هت غ

 . ماب
 قلهطوا مدقاب نکیا هدرارقو هرک اذموشن

 باقنم هئهج وا ناه مرکف .رونالمانص هدنغاس

 د نف ا ٠د مدد هرات یک وک
 هلیساءالب یکه كلاع واو كسروءا و هدلاع یناه
 مع تایید ون وا ان توت
 ! رخ ؟ ردستحار اهد ندلاع مدقو یدمش

 - كراكفا ه-سل وا شلوا تحار اهد : ما ن:

 كزاکفا هک مادام . روک مزال قلوب هدتنوکس
 . رول الكا كغيدلوا تحار اقلطم ردل وغشرم

 قعلو هدتحار تلف و RE رکف ! هراع یا

 بواب رس هاوخ شارف نوا كوب كەي رتتسیا
 مزالقلوا زف رتسک اخ ةدونغ .زغا تافک قاب

 شک راق اق هدو نبه هال وا از زر یک
 مستحارو لوغشمینس هلا تابلجحم كس زو هدهبنات

 ۰ نوا
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 E لو رضاح ه دنا هل اط و رەد مر درع

 برک هنسه رګ س رک كرەقاب یس ر ندرلەراغىس

 کیا ارد ميدیعاس __ط یھ راکفا ۳ رک مدرو وا

 رد هس رعق ا ر یایرد هس واب هفاب د

 نیطف هلبا تنطف زکلاب هک مدقاب ! نیئراق یا
 یسهلح . روسهلو رح یشر چه هد لکد
 اقا :رسا هدراحوزی ۔ رسا هدراحودذ هرس
 e یسه)م ؟ یرسا كمك رنو

 ة .شمنا دیدح راهرق یتیرح دودح ك رگ د
 ی ارز ! هه ها 4 هدول را قد ی یک را

 یدالوا عور كسحر راناسلا هله .ردندض

 هن کړ ٩ ان یربسا ك رب ر هدلاح یراقدلوا
 د

 همىلقەنىرزوا تاعلاطم كم هج ییاثءاو وش

 هدلاح وا . هغمالغا مدالشاب . یدلک تفر ر

 نظف طف ونش ن راب هک مدر دشالرارق ناه
 الصو قح هنوکرب چیه . میهالشغاب هنس را

thi ais TEESE SES 
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 راک ماحما رادع نابهلمس هملانخ هلانخ ا ۱

 روس ردع نکس هزمت سم ولظم و تم وصعم و

 یا. ردهلب وب لاعو . یدیا رايا رادشا 9

  راثاوحراس هدهنو نوجا ناسنا هل هدنو ! تنطف

 هلس یرلشاط نانا هدندعم .ردفو ترح نوجما

 شا لکد ناوبح .راردا را كم بوکوس

 و یدیاه . لدا ضلوا رح هن هلس كدا هسل وا

 .(هلوا ا و یک

 ندکدرب و هحش هل روص و , هب ههفاشم نیطف

 ناب تاک هوا دیس نت هر

 تدوع همهطوا شاو شاوب ناه هدکیدروک
 هدهدزب شمشالقا هزکس هدتعاس نکل . مدلبا

 تروص كنطف . یدا شماملاق وه وم وه وا

 تراسا هلهو یبدلیا رثأت هداب ز كب اکب یراکفا
 یربنده وا هدناب و زوس چاقر ییدلیوس هدنقح

 هلتهج ییدهلکب یراکفا غیدلوا هدکٌعا ظفح

 ندشیدلوا شلک هلاح رب قجهیمهغیس هتساق مرکف
 - اط یم راکفا هدراقاب هزکد زار وسشراق هاته



 و هو هو و و « و نوسل وا زوک

 هد هسا .لماک نالا !رخ !رخ بس

 هکیدو تا فح 2 طةف . هما وس هلو

 یصههصحش ترح هد تولک رسما هل و هن اند

 یتشاکهزنکج هر دشا بصع كرهمهدیا هظفاسحم

 و الاثم . كدا هلک ناوسح ر ندو واتس

 ی هه ون نرخ ؟ دبا هوا چوق و نو وه

 یک د مز هدرلاعملزوکلزوکو هظفاحم وسلا
 بوج ا یرلوصیکیزوک هنروطو توت یرات وا

 . كد ارولسهاشپ هللا لاح هافرو لاب روضح لاک
a ۳هد ون . رک شو هد ول لطف یا  

 قرا قحلطن رخ كبل : هملاطم صفا
 ینو نوا شل 2 و كنس ینیدلوا شع اراب

 بصغ یز رح یلکوس هرزواقلوا لیصح راد
 ردیمو زکلا یادو دل رلناسلا فداوا ندا

 افا هلوا ناونح هک ناس ٩ كتنروس دا نط
 ؟ هلدیا یم رولر هدا هظف اع یضەننا وح تیرح

 یزمور وقو هاشخوا هاشخ وا یز ! نکم ه

۱ 1 

 “و چ دی
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 عطن ندنس هلطا راکفا كیاقمح ضعل تا

 هدنرظن هاا س ےک یک تشابتسلا لا 0

 یعئدوحو نوجا كنس هسیلا ن ؟یعرول وا مهتم

 : هل دوواش هو زیب یشداوا رضاع دی
 یش مکیدتسیا كنا فیلکتو ضرع هزوک هلاحو
 ؟ یعزلاف ندنلیف یشال

 هدرکف ه نس كهسبا روس یهللا ماج هم

 ب کراو كە هدلاع كنس ؟ كسروشو °

 كنراسا اكس نن ؟ كسرويتسيا كما ادف نوجا

 ؟ مدیا شعد رله رانامز مکیدلیا فب رعت یتاحرد

 كلام اكس نس ؟۱لهیسیا رطح یراذآ هرکرب

 نن یدمش . كتسروسدا ادف اکپ یس هک كس ۱

 یدنک دارخآ مهسلوا شعا لوک یف تایپ
 هویم ندجاغا ینیدلوا شمررد-شت نوجا لاذ
 نم یوب . راربد تقرس اکو ؟ع یژلوا شلاچ

 مورواب .كسلماعا تقفاو»:نس مهسل ها شمهتسبا

 ! لا کشا یلقع
 یرآزوک كلراناتاصیزب ندهللا مراد !هآ



 هه
 یخد نلعف و ندهد راو E تدم ۶ تنطف

 كمامرتسوک هسنطف اب وڪ و کچ کج ىجا
 ندکدتا ماودهدقمالعا هناس اة تسلا تمام ر دلس و

 لک او بونالبشاب تنطف هس هزوس هرکص

 ریضحتسم یسهرهح نالوا هدن ولر نیق هنسهش

 ینمرق بق یرضوط هنن راهم هننرزوا ینهذلاق

 : هکی دید بواینک راجاب
 ؟كسروید هشالاج هلو الما لئا ناطف یا -

 هفلوالما لئا نوجا مز هدنا وشو هدلاح وش یدمش

 ؟ ردراو عام هل

 ۰1 طف نام (هبا نیکو مشح لاک ) --

 ل ۰ هیمنش : منشا اراب د رقل هحقح وح هلو اهدر ندنس

 ر
 "یکیدایوس .قارب ید ناطف اما قو ۱

 ن هکمردا نظ . تیا هک اح هرکو یییدرقل

 1 هدممقبج و من هنح زاخ كيداو تفَع زاد

 یبداوا نما ندنتسو یندوس یس زفرز ار ز

 ردا ضرع اس ی یاهبناز 8 یالاک هدلاح
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 یر ندهنس یبا تعاس ییا لصن ! ءا

 .ردکعد چیه هلن هنب رایجا تیسویأم مکیدکچ
 هعاخ هزعابح 2 رات هدقجاروش زب یدمش نکل
 ت رفا هدیزظن قلناتستا اوک یقبسلوا شک

 ن ! رخ ؟ كسهدنداقتعا زر یعرولوا قحتسم

 لب ون هکرتسیا يآ كلدص . کد هدداقتعا و
 ماحتقا ناوم ةفاكو لمح هرابجا كس هم
 قفوم هغلوا لما لئا لاحهمهو اقلطم هدیا هدنا

 هل وا

 هجر وکی رلکدک ود هتروصو ینهرواح رانو

 مد هنهذو شمالشابهفموغوص اف و کمر روا م راکوت

 . قع وق هارجا عقوم هسیا هن یش مکیدلبا روصت

 هلنروصو یمدنک هدم«سیدبا شک هنسهحرد

 كشت ار نالواشمراص هغاحص انداعو شعلواع
 ندمکیدمروک تمکحو لقعقفاومیخد ینع | هنجما
 یکتا عالطا دم اهد قجزارب یرضوط هلاح ماجا
 . مدروک بسانم اهد هجمنهذ

 هنرزوایلاحضیع ررحلاونمرب كنیطف یدعا
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 .ردللوا شما تال ندنسلوا وج هادبما

 ؟ یعهلب وا

  ELههمش هن ...

Eهلا زلوا نف اف زا  

 كناسنا ارب د .ردقحهلوا تمسق هدهنسهقش ندنس

 ینابحتدم هسبا قو یرابتخاو لخدمر هدنقلخ

 دن ؟ ابزدیتلا یرابشا نوسلوا مدکمس هصق

 .  عطقنم هدنس طقف . ردشمالوا ۰ دسا زونه

 فا ۶ ترس ر e یعل ا ل زمس دما

 : لیلا ندکما

 قمالطروع ها وجه ۱ u ۱ مش

 فءض س كکندید و طة . مدالک | یا لا

 هل هسا وا یحار کوب یلف نداق ۱۳9 ,ر ولک نداق

 ج و وا 3 وداع گنوح زنا ضار یلو کاک را

 ار رز .ردلکد هل ندشلا ثمر و یدقآ یناق رادم

 ردیجا ر ردا ماود هس ات ینا یاأغ یسجا مولوا

 1و وا بو اب يا هداروش هسا وب

DRIED ag 

۳3۵: FEE 



 زاو كنبس . تسقحنوخ هة .السشداف هک

 ' ناسمرد یکحهع زاو و ندنو هد رک ۱

 وزرآ و مد-ع زاو ندووح ی ندا كکیدلبا

 یر ندفوج ن یمولوا كب دتا ناب یکحدبا

 ا ! هراح ه ن < .مزوس دنا وزرا

 مرونمهلس ینحوم كسا : ردقوب Yel ك 8

 یشرب كحهروتکروتف و ساب هجاردوب نوجا مزو
 . مروننلوب هدنداقتعا ردق وب

 زمغلدنلو و كري ندلاح ! ق قجوح ها و

 ههحاص یراب .قوب كرادتفا هه زاوم یاحرد كلاح

 شاوشل اهد تاقر یم راکفا ها راز وس ناباص

 . هعا شادخح و

 . یدقرح یمهحیک و هدر a> و موزول ییا هاو اب

 ال ی نس ویدا تاعا ندرت هاگ دو
 هکمادام العا كب ؟ ك روو یهنرب قحوج
 تنطف اب و هشسلا كسسونأم هحردو ر

Aی هدنفحیلوا شلدار هرز ها قلوا  



 را 0
 مولعم هلسلالد یرالوا شمالشاب ندنسادتسا

 . یدل وا

 دکیدلوعوقو هل ر وص وش یمادسا كن ههفاشم

 ینلا و هدقمروط وا ه دمای د یزد سل دیو ناطف

 نیغلاط نیفلاط و ن رد ن زد اپ ولا هلا

 ۱ توقیصرت هل زوک ىلا كزف هدر نکیا هدکع وشود

 وو دروس هب زوک هنس روو هغمالق وف و کع وا

 .یدالشاهغمالعا كل رهبمهدب | طبض شیلات فرا

 توالشاب هزوس تنطف لوا لا هسرزوالاح و هتشبا

 ۱ 1 : هک یدبد

 یعشب یدلوا یمرد هلکنو میطف

 شک هتعفد چاق اک هسا هن نھ مملس لوا

 توکس هلی وب په زع راهچیک لزوک وا لهسیا
 هو رس مناح ۰ یدک هلقمالغا یاف و

 به واج تدم رک رداد قزاب کن

 لب هتسیا كج هک هل و ؟ كجه مهلت و
Uو یعولوا انداع . مرکع زاو ندناح وا  

e 
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 كنهدرب هک شمالاق لاح هتک رح یللب سب .مملیب
Eىشماما یدرتوک یدرتاب هن وک رب چیه دن هفزآ  

 ندمغیدلوا هدنسهقرآ هدرب من یخد راکهدورج او

 هدقدآ همشان یملقع مالک لصاع ولما رار 1
 بخ هتت آاقلازمغنص هفرمتو دادعت كمسق هدیابو
 یتاحردكنيفکلرءهروک ب جاو کما هلباقم لسا
 مدر دشا رارق ینلوارظتنم هلاح ماجا نوجحا هزاوم "

 . مدلوا نظتنمو

 ندکدرک ه هطوا نیطف :لهدیا باسحیدمش ۱

 ن هدتس كره تقو هداز ندتعاس مرا

 هدبولک هد هدرویو مدا شمقیچ ندیهطوا "
 ید وا شمامهیالک ا ید نب قتابفک و تاحرد |

 .شملیبهریشود همشاب یملقع كره ندمرزوارللاح "
 , ندنآ شمروس تقو تعابس مرا یند ملقلوا

 وا : ملکی اهد هدا زا ندنعاتس نزا هر آ
 درو تف ناطف ب هدنفرظ تعا قم و
 رانو یغیدلوآ شماعا هفش قش هنطف تطق
 هلزوسس نامز یراقدالشاب «ههفاشم یآ هجورب
 و

 ب
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u ا e u شلر دما 

 یرلهدرب 2 نوسەرو دک ناقبح یراشط

  مدقم ندیشیه هدلاحو یدعا .شمرو یلاص
 هاد ناسناو كرهروك تچاو ى یاتو لمح

 یغیدلوا مزال قمامرویوطو كمامرتسوک یتسیدنک
 گلم هدرب هنفحو هود شاو شاو لرد ارطاخ رد

 ناطفتمزب ۰.۰۱ میدوک ۵ .مدلوقوص ردق هنناب
 ! شمروطوا هر د رد هلتنطف

 مرلزوک r ا یک لو

 قاا ضد رادار هد مرکب قلطم . يدرارف

 .یدلز وح یعاب كامرازبد .مدلوا نم هروط هدنرز وا

 ه ورجما ناه . مشلاق مشمایغب هنیسهق رآ كنهدرب `

 ETE دق رزم کد مش هر

 ! هاوا +۰۰ .. نوشروف هدوحو كزاب وا ! ا

 ناما ا ۰. ینیزا ی 11 كنهراع ! ها وا

 ۱ 0 . مدلباب
 یو شوهدم هدنسهق رآ هد پک ردق تعاش مزا

 شملوا هب نشمۈروق ی ما :نکل : منلاف شوه

 او جو و عج DER و ٩

 هست تیز مس یی

 هی بی فر او دم دوس

 راک ته زا د تاو

 ت دچا

 د ع
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 E یللوا لطف و اس مدشا

 ]نون 1 دری ۱ لکد وا طقف ! کلب

 ؟والشمزمرخ,۱ ترا و لگد :یشیت 8
 ی دم سس ِ هاب روط . ممل وب هر اما قو

 كتنطف شاوب شاوب مدا نزک هدرب مدندرولیشالک

 . مدتسیا "قاب
 .مدمهدب تزاسح هدهقمقح طابتحا الب هلب وا

 هدمنهدز ونه .یدک تعاس مراب حرف حرف ندهرآ

 هراتسخ تیاسهت .مدمهرو رار شو و

 چیه ار رز . مدل | یرولووهر ندراوبد بوک

 ك:طف . ردزسرخ نالک و هک یدملاق مههیش

 یتسیدنک . هدوش وا هراچ زق .یدربک هنتسهطوا

 .اقحیخدیرلکلرت ندمغاا ناه. لوخثم هلقم وص
 هحوتم هنسهطوا ك.دطف شاو شاو بور

 هنابو هوس هوس یلیدنق كلاجک ك زق ۰ مدلوا
 ١ كنوقو قیجا یسوق و یدبا رویناب هقیچ
 هدرب نانلوب قیجا ائاد بولوا لیصا هدنفرط

 ,۳ = (نظ ءوس)



 و
 قثرا مهیا ررو یو زا ید ثنطف هدا

 یرابا تک هغابا ندشاب . مدد مردا مکح کو

 عا ك قو یوزاب ك طف ۰ مدر ےس

 ۱ اه ! اه ............ تاجل هل ندهرن یرانوب

 لاوحا و یه وفدا هب غ هترابدنک .یدلک هّلقع

 هدرلهن غ ؟اهلدیشم اوزرا مر ورخ ید ندلاع

 ۳ طلب دیک توروک یر عا ۱

 ۱ ا
 راکفاون هزف نکل مدر و رارق کوب ِ

 ۔ر دلاق بوربتاب هدمرح ینطف قترآ ن کم نک دو

 نبام نازادعإ رهبمهروک تحلصم قفاوءیغم ۱

 كج وکر نالو هدنتهج قلمالس كنسهلوا
 .مدراقبج ندمرح كلر ەد صیصخت هننطف ینهراد

 . یدک اهد ردق هنسرب ندهرآ هسرزوا لا وس

 هدفا قاهطوا حا موش وا هحیک ر هدر

 یرهازوا هن رزوا یسهتاش ناکرا هدن رو وا

 ندشل ج ترد نعاس هدر .مدبا روقوا نا

 سح یسدرطاب قابا كاج وكر هدهفص هاک ات هرکص



 هغمر دشراق ی رب ر ا 7 مهقا و

 اک وا هح را ا هراز و ا مدالشاب |

 هدرب هرکس ندقدلوب راباتک ق وجرب قلعتم هبادآ

 ثحم ندشح و قشع هک قاب هزوک ی كا 3

 ها هفشع ! واوط یراب انک هاکح قوجر ردا

 یسهموظنم ةیاکح نون هلبا اللو هو هنوژ قبل "

 رد ؤا رانو هد مه . هداروا یسه .هراسو هرئاسو

 روا رمشب لقا ال اما رولس ےک کش لغو بولیزا

O HII 

 ا 3 +
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 .رواشالکا ندنرالاح رهاظ ینیداوا شع وقوا هرک |

 .ولوط هلبارلهبشاح نوت یرارانک كراباتک هله

 هدایز كا ندراتس ینیدلوا شمزاب هدنزرط هیشاج _
 : رد روش ندیک همشوخ

 مک هک كجا یا e لوا 3 3

 . شملبا ا یو رغ ۳ مز 1

 ر لاو یو زق ر جنک ردقوب اما |

 اقلطم ؟ شلو ندهرن یرانو . ردلکد یتمالع _ 3
 هر هبشاح وش مهفاب روط و
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 ۱ را ص سود وا او ۱
  تیموصعم ید .یتصاخ ر ا دلا نالوا

 هنا 4 تا الا كمسه ارا لا تف تفعو

 . كجەرا وشر هلفر یدنکندع و رد شآ هدر رولساق

  هدنفوش رلاق لاح وا ین سید مه لا رالنح

 و بدا ةظف اع كراج نرو

 E .مدیاردبا رلربج

a 3 ۱روید طادتحا | هدوهس رد  

 . ندقوح ینسهلمسب كقشع باتک وا ر کم , مش

 نوکرب ] ! شما هلس را دخ 1 فد یح .

 كره هبه عر ارب هلقلهطوامزب <
e 

1 
Rr 

 تیلوغتشم هعدنکو مدلاق ز کا هد وا ۰ ید

 و نوا تمناکا هدننمض و قلا

 و كتطف ی



 راوطا هداوت ین قفاوم احا نه هقول هان 2
 ؟یمکج هلن هديا نا ربح هس درا هللا راتفکو 3

 هکنوح . مردبا نظ رداکد روصتمو شبا

 یهو قرهل وا تانسح ع كاد رب لاح وب ِ

 ر کر ت ندکدتسا عج 7 لکللزوک یعیبطو 3

 سه هدوب هکردفق وتم هوا كلام ید هنالاک متاط

 یا وک .مهلوارسدم هلوق 3

 دوجو وا هک فّیح فیح !دوس هچ !هاوا
 .3 قزاب .یداوا كنف رقاد وف هر )8
 هنکلحنک و هنکللزوک تنطف طو هرا گم .! قزاب 3

 .یدمه وطیخد یدک | 1

 هدهن الاخ لاوحا و عاضوا RE .دننطف 1

 كماعا مسج اهدناقر هدبا هدا نالوج و نارود

 ر 1 ك هح 5ا ندنفیدل وا لا ردنا لا :

 هدایز ك « دلا ي رو اوه كتنطف هدنجا نامر ّ

 ساب کم رک یخد همان ور هک اند ا و شوی ۱

 كب ناوجون كب یسیدسنک اهد هدسیدبا شم 1
 اتم هحنعر یو هام را هوس .ts زور



 فو ا ارل ين ا كسروا
 ندتطف و 0 | نکن ؟ ردن یاو نسح ا

 ۱ ا تراسع میم شش زکلاب تا اا

 وص وا مادا وا هکنوح 1 ه هبساا هب هنن ندا

 ور ها اهد طف هل وصا کک یس ټو

 یعوط هن رازوموا یروفاک بوسک هل روص ر

 ی یغلدل وا شمر و ر دتل هخااط لر وک یشلک

 لر رصونوسنل و یغد ءدنرارکید هکلامحا ی رز
 لومقم ألا هک نکم هنکنر تفاطل كنم رازوک هام

 تعیبط .وصم « نوسی هدا تباقر راهزوریف

 دقت یکنر كهجو صنص و كندوح و نوتب
 هلو اهدر یننهطروا كنه هلا ضاس نوا
 هدنکازن كح هللس هردلا قشقا کو .نوسلس

 هب وق هتروص وب لا كردپا كرادت اهد دوج ارب
Eه رهاط ف روص هد ت ول وب اکیا یصاح  

  ه.دیا عینصت اهد دوج ور هر بش هت طو 4 رس

 ی یدک كت دوحو وا هاب نکا ۱ نول

 e دماقت یعاضوا سولم# هاذ
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 نسو e ا هد زومز ۱
 . نوا ای نوا تراز ابد 8

 ضعا نح . یدبا ی و 4 ۱

 نالوا یل راو مداد هع الغ نا 3 0
 یک ییدبد كقلخ یرلودنک صوصخاب ؛اب لکو ۱

 ا وا كح هد اشارفتس ایت نب الثم . ردرما 3 :

 شافلو هدننکرحر فیرش ع رپ رای

 مدم هس دبا روم و" یخد هدلابخ یک« :مرولوا

 _ یفیدلوا مدودهوروفنم هداب ز كب تاحوز ددعآ

 e تشمل ىف كردبا کف لیهم بقعرد هلتهج

 ی 4 3 ۳ مدا رايا

  elفو بل ی ۳



a 
 و تراهم a 11 لوس ۳ ۱

 -واو 0 e ح رط حج لوا

 ا رص "اسا هب د لوص اف و ید ىلە 1

 . قدالاشاب ندکنها و

 رارکت ی رلتواکذ و تناطف ُهجرد كراقجوج
 - تسوک هنره هنب راودنک ٩ اب قوب تجاح هفب رعت
 هل: هج یرلفدنل وب هک ا لوقو ذخا بقعرد هسل

 هه راشعا تارو یک یا یسەنس كلبا راتو

 یافارغح هتش ندکدنرکوا دام ردت

 یمسهنسیجنکیا بودیا لبمکتیخد یلیهو رصتخم
 هه زوم , ادال رضا هغمالشاب هامنکو تنکح

 ناسلاوورلهقلوت یراقدلاح هللا وناس هسیا ندنتهج
 تراشا كس رلهطون هدهکلب و كحهناکید اتداع
 واهدکشا ارجا هلشال یراهعطقطیبدلبا ناتو

 هدا تدنما هغماس وا بوقلاقناسنا هلدهج یرلقدل

 . راب داک هب هج رد رب كج هل

 .یدّع هلروصو ترد ندهرآ مالک ةصالخ



uرب راح ماطر ی وا  
 ررح لاونمر یغثدل وا شمر دلوط هلاراقحوحو

 یخ دیم ابحا مرا ا ناس هدست تروصر ۱

 . مدلبا داق راشخا 0
 هدب رالاح هبصات ا تعسط ینسەنادرد ییاو

 هللا تواک ذو تناطف راتآ ینیدلوا ء دکمرتسوک

 شملیا هیمست نیطف یفجوجو تنعف یزق ًاناذ
 هنسل رج مسا رب هقشپ نوجا رانو ندنعیدل وا

 رک و رلقج وج و ك رک .مدمروک تب روبجو موز

 قاهطوامز نالوا شمامق ج نددادعقجوح هس

 هلتهج یراق دل وا | شلک كج وک ب ندهبساقفف

 شللاهلبقح ییهسیب رت كليا قلعتم هداو قالخا
 ی راسرد یجشرب هدنصوصخ قمزاب بویقواو
 یرانوب ندنراقدلوا شمروک هلستقد تیاف یئد

 : لىسا کلم هداز اهد هدقمزاب توبقوا کلا

 دب بب مت لاغشا ر هدزهن د
 نوسلوا یامدقم كيونف تن راد ناک

 سوه یا قشم هق زوم هدزار و ینرتموک



0+ 
 كرهلک یحربسا یرزوا ماشقا هحنجوم میش
  هدیکیدر و یساسچ ارل یللازویکیا كزفج زق
 زکهسروک .راوهلوک هدر ! یدنفا فان » فی رح

 مه .رونقوا لزوک كب و .کزو لزوک ندنووا

 تباغ هد ر . همقح ندرب ر راک تباغ وا

  هتشاب يبا نوا نوا کراو ردق وش . هدنل و

 هلتهج یفیدلوا یلام متب هسیا یساسم . شک

 . رلکحهر و هبارل یمرک زو ایداع :نوها تاق

 «كسردبا هرب ر یک دالوا هد یتشکنا لا دو

 هر یاس زا ناکدیرو وللثمو هدنکب دید
 هغل هطوایمکج هلس هنلک | قرهلوا ذذلتم هللا میلعتو

 مه رج ندا قس رمز و سرد نوا نف

 صوصخا و ندمغدلوا شمالکا هنس ززوا

 هجناک  هنسودنک هلیسقلو زکلابك قاهطوا هدوا

 ید اذ هفح وج يا ر هل و نوجا قلوا

 هعلاسم ندر یتسکیا ندنفیدنل و هد روک موز

 هد ا هدنفح تراسا هلروص وشو ٠ مدلب |

 یدک قف ی وادقمر تاعلتشتو مو خدا وا

۴ 



 1 تسلوا یورو ی ۴

 ..هاوا ..: هاونا !راقاس یسهلماط ۳۳

 یو ۰ زمتک ندنکوا كموزوک الاح ید ۱۹ 3

 هدلاع . مدلباب نکل ۱ مملس ؟ یدلوب ها

 .مدموک قجوج نی هناحو یلموس ردقرب
 ۱ كدلوب هدهر یو ردار ناما س

 مزوکو یدوسكب ماج .مدروتکقلیناص لاو
 زا قج وح تاک , ماینه اما . یدلاق هدنرزوا " ۷

 راسا اتقا هار ابا
 . مرذبا احر طقف . مفسأتم یالوط ندمنجهمالا 1

 كيل تراسا هدنوب قکرا . کلا منو ۲
 ٠ هدره.. نکسزابا دالوا هزکیذنک دقوا يا

 ! روقوا هغ لزوک ه فاح صوب ازکهسقاب ۱ |

 مزق لاد و شدراقح ند وق ب

 ردلاص یهنزغر ییدر و هنلا ود « وقوا

 لمح قترا یک ینبدالشاب هغموق وا ردلص

 هک ی ۹ مدردنوکه مرج نام كرەيمەديا
“ 



e 
 ۷ ا نا هد ن قالخا ءوس

 اتو لادم ییدن 5 یدنک را ار هکنو . كس

 كج هل هني روخف رف هنس كەسلوا شما دع

 لغاشمو قل را لگد را راو ید هل ه ام رحم ردس 1

 « قاب کار هک ز وا .ثاح لا نیە

 و كر هلو هکدنلوس هدمنهذ یهعلاطم وش

 تعاس چاق رب و مدر و دوج و ادام هاسیلخ
 ندعر ومان نام لر ەر و یخ د یرارق تفك هدنف رط

 اشوا قرهلا هملق همانافعتسا ر یعدتسم یع وفع

 مدلبا دقت «یلاع باب هلیسب رب كمت
 - هناخ ردق نوک نوا هتفهر هن رز وا لاح و

 ینلهطوا زکلاب هدموا قرهبمقبج «یراشط ندم
 لوغشم هلا قمر دزا ردو هب هچردر و قع وق وا

 لوغشم هلشیا لزوکوب هنب هدمرح نوکرب . مدلوا
 - ه راح هک كبقدص نداسحا بواب روا وق نکیا

 - وا قلمالس و اش نالوا شما هده هرز یف

 رو رخ ینکیدتسا كمشروک هلمز بولک هنس هط
 هد « مدروتک هن کت لار هدر ۰ مدقبح «راید

 ی تم سس شم تام یر فک ار ی
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 هت ۰ تعج کم ادام ! لزا یا» :

 ام لاوسحا پوکا 1 ار رک رکسند دکد
 لاوحا ند و و هب هک ا هم مضاح لاس یخ

 ۱ هعدنک یدننک و مدالشاب ها ردت قا یهنآ

 البدر ییدنک کسادام ..تفتسر و
 لر هم یقدمر ندکر مع تود) لع بو

 نوا .كسروشلو هدنماعدا ثكروع هلکا تم
 كنلقلوا شما: تمدخ هاتوا رد ەس ی

 وساق مش لا كنهسلم تامدخ ایفاو . زدیف 6

 كتلم ییدنک هدبوالوت هده رکسع تمدخ نالوا 8 ۱

 تدم وب هک لدماس رضاعنا یههغل وا ناب رفهدن روغ وا

 راختفا هد ردیفاک ممدخ هسی دب نوا هدنفرط 03

 هدامدا و اذ هدنس توا . كسهدبا رارتغاو
 افا یحرو وب زکلاب دا ؟ اب یدیا دلو
 قل را یدمش .زدب زاسع نكمل یغیدلوا شما ۱

 -اعا روصق هسا فاصم ندتمدخ و گی

 شا نوا ترد نوا ۳1 ییدمش .كس رولوا شم

 اکو صوصایلعو .راو كةجوز هدرب هدنشاا ِ



e 
 e داوا یقالخا كراج ! وب

 هوا یراداق برشم ید وا ناسمار ام ی

 مدقای ! لکد روصتم و نکم نوجا مب ققوص

 قفش زونه . . مدل اق ی یا ىج دا

 - وا یرزوا كن راغاط یب قبر رد می

 شمرک هروص و لکش رب یک نی رز سونا
 ۱ | ,. یدبا

 هدنسهلح اب ساب هد رز وا فلق دنف زه وا

 ف رعت هسلا ینراتظن كنهروک ذم "هل تولوا

 . ردینغتسم ندقیصوت و

 . مدروطوا مدام هنس هر هشوک هجا وش

 ر کم رب ید شوک نیغ
 ر دلم لپ رد ی رت ناس ابوک دارم رتس
 هملقو لوقو یفیصو و فل رمآ یتفو حابصوا
 ماسر نانو هدننافدآ نارا ام قرم هر دغض

 هفبطل ةرظام وشا کیدلبا هلاوح اکا سیا ےک
 ندکد جا ینسهلوکر انو یتنهوهق حاتبص وشراق هب

 رظن یغوط هنحسف حظس كب ء ص م هدزارب و
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 ۱ ۳۳ 2 مهر بو . ردرا و نر هقسش

 . رارولو هدروطو لاح هقشل رب ادیت هدنتسا

 لا ؟ یلکد عو ع ون فنص سه هدلاط طقف

 لو كلا بولوا عو چاقر ید یمسق هب 5 9

 یرلنالس یغیدلوا كعد ه تراسا یعل نا

eSى دەرون  

 : ردهدندادع

 کا و ترابع ند رعت یلاوحا كل هط واز من

 ندبا قلعت ءزمشح لصا كئبا ا

 ناقا یگ ورد الاح هکدلک ه-ہلقع |

 . ماقا هنتهج

 هدلاو هدز نکل ؟ اب دید قدلوا نوني ندلهأت

 هه روما هرادا یصاح ۰ قو دز و یو

 ۱ ھ6 7 !قحوح قلهطوا . . قو 4 ا

 هد وا هسنا را و یثر مدض هداسد ۱ لآ نیداف
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 یخد یراق و قالخا هن , رروا

 دق یهراج نوحا ىت ادا یمدنک هدباب وب و

 دنع تبناسلا و تم را هدینمراتروق ندرسا

 قم هنر هب ده ومشا تاهبلایعوم عابحا ۱ ندمکدلنا

 ۱ نالوایرکدو تمیق هسک زو ناسکس یخدزب لب
 لرب ولو هده هتسودنک .یهاخر لاطوا ترد

 ىلا وات )۲# هصالخ . قالا یه راح « كدلبا

 . كدنل وارب یللب اب

 هک تحار ك .مدلوا نون ندزق اعقاو

 نب هچرک | ؟مهسغا تحار لصن ۰ مدالشاب
 یوق ك ندماق ینماماب هلب رظن رمسا الصا اکو

 كرارق و هراچ هدهسلا مدردشلرارف هدنزوصر

 یتح ۱ نکم ه ؟یعرولن هدیآرب دقت یاحردو

 تففاو تاق و هنک ثم رکف دق ترا

 بم اد کل ډک تر و هسا وا قح هلوا

 ee هلی و رونو
 ِ یللاور . ردا ماود هدنراکفا 4« 4- ن رر دلوا

 هكا نونم یب یتمهراو هقدناوب هدرکف وب زق



۳ 
 لهات ادام و مدنا هلو رارب هب رزوا یمارا و

 ینلاب کهدزکد هلب وا یسی ضوط ه:هسیا مدروق
 .مدنهن هوک که وا هنر وکر وک هنسهج ردنا قلرازاب

 .لاوح رخ ومهدبودباحاکنتسا ین هراج ر کن وج

 قالطت یک ینیدمقبچ قفاوم هن ولطء یراوطاو 0

 هجردو نی زیکمروک یزق رب نوجما م كمما

 هلهح و یعوزل ی راکفاو ی راوطا و ینسهمب رت
 . ندقلوایضاردکم ر و یلآ نب زسکم ناححتماوهب رج

 شا نوا و هلرک ود هفلهطوا یا هصالخ

Eمس لعف وش نالسد ترا سا یربن دنشاب يک  

 گو E ندا نکیاروناوب ا ملع كپ رک و

 نیک یو هراح هن نکل ۰ قدلوا یضار رفت 5

 لوا بولوت یخو یلو لب وأت هل روص نسح

 ینیر ندابحا : هکهلوش .كدلبا باکت را هلهجو

 .یدربنوک هغانوقو . یداا هب راجرب نوجما مز
 کیدلبا قفاوت هب ولطم یآ و نسح كنءروب نم
 ناحتماو ه رج ندا ماود تدم یا ییار ۳



}4{ 
 لاثتماو لوق ید نوجا م یسوا شلو یلو

 هلروص و زمتکلم هد4هسلدا هور تكتجمدا

 هددادهسا كح هلس هروک شوخ روده یشاعتا

 ۱ هداسد مدا 9 و یا دز قو لکوک ندنفیدملوت

 | ماعو بس وا ماه )دا هب رو وه هدر

 کید « عروک یا هدم رکرب شما لاع یلصت یخد
 ۱ .  یدیا شمالشاب

 هدیآ رب هدهتفهرب هدنوکر هلب وا تاعلاطموسش
 و یا یلا شب مراکفا بویلوا شلوا یلصاح
 كنو قلارا و و شمسشالود بولود هدرابداو

 شارو هروا هروا شاب هن راتهج مماط رب ابهد
 ¢ EFT ندشدلوا شاق ناش! ر ا داعو

 مایا هدهسلا قو مربخ هلشال ندملاح ید

 هم ززوا قلناشی ر یرلکدروک هدمراوطاو راکفا
 رابدلا یهارطا كردبا ر یزوسو یزغا یسهلج
 كردما فیلکت یلهأت هللا تامدقم لتاط تياغو
 رد یر او نراجع ندر نالوا

 مالا ررګ لاونم ر كلو ک هسیا رد شدر و
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 زود تدم 04 رو رد

 یغانوق طقف نالوا یسهجوزرب زکلا ندماحا ۵
 كجوج وكم تاطربو هلراهب راج بصو :ضاس ددعتم

 كرانو و شمري دلو هب را زغج زق رکا
 بواب زا هدنتلا نارکراب رب یک لمح هنسهغدغد ۳ ۱

 هرکض ندک.دسا تافو یمرحتادر نالو شلاق :

 لصاح بواص بوتا ضخ یر راح و یراب یوا

 - وقو كرهر دشل ر هلبس ها دوح وم ینامنانالوا

 یلو كرو الی ز ون وا هدأ قرهلا دلو

 نطوتم هدناخ ر هطزوک هدنسوف هلق بولوب

  كنسایلماف مور رب ترابع ندلعوار و ۵ ار ۹ 2

 یحد كن روشاجو راچیتسا یهطوارب نیا : تا ۱

 .ماشقا و هلکوا كرد ا قلرازاب ینکاقس هداروا 13

 ١| تاک مومداج كول هدناغوا ك ینو بام و
 ٠ هللروصووشماوتاروطنوق هلیس هطناقول یرولاو 0

 سایپا رطا مالزی جازسا ولف و

E 4 
REEدز یی رب  

EPتب فو یوم  

3 ê 0ب i 0:17 E ۷ سس ا هه es 2 دف 

 فن وا نصیر  0 aن تا ۳ ی

 -س
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u ِ۰ شل دلع نالف «  e,3 ۰  

 ۱ یبغیدلاق ء هدر راک کیدلگ هوا بودا تیافک ۱

 مربم یاب رب یک قاانقسا کید روک لصا ي

 مر هدنتلا

 u تمالسو دلت تج ااو افسو قودو

 هر شه و هدلاو اوم رها نوا

 یشآ هدرو نا رب زکلا 0 لسم | تافو

 . قدلاق برع

 اد ههح نمو ه>هداس اهد اعوش اعفاو . ۱

  تكممررشنه و هداو تولوا عرب هجیتح ارزو تخم

 . هدشرط یا چاق ر یابششا و قارتفا شتا

 ردو هئدم ر هرکص نت دنگ ترلوا . یفطنم

 تباف و مدروک تقو هجزسادص و هجرسسس
 هب وستلاب یجاوح كراسداق هدنجما وار و هداتس

 ندالب ر ضا یک ثكملم هدا بلح ی رات ون

 صدوحجو مز ءدهنسلا ا یرفلرا هدازا

 شمشلا هنسهلولو و هفدغد لابع و اتلماف



So : 3مو تراسا  

 هللروصوش كب لنز ندراک و ندابحا ینهعقووب

 هدنامزوشیعل ندنلاح كلاو : هک ید ا هباکح و لق ۰

 لادتعا نیک یس ەچ دق تداع یلغت ه هوز كحوز

 قرهقبح هبنج راغ ید كيهمزال دودح نکیارید

 شا بس یتروص یلفت هجوز كیهجوز ابداح

 لهأت ندنیکیدلس ید یللح فالو ند اوا

 شل زوتوا كرهسهددا تراسج هلهجو ر هجوزت و

 ۰ مدیا رابتخا ید رج ردق هنشاب

 مهربشمه لوط ر و مردار وهدلاو هدف رط تدموب

 ردق رادرفتم درج هل وا ندد رج 4ل-دهج ینادنل ون

 میش سه هدحانوف بوک تقشو تهز

 هدرا محارتسا هلیح و یهو هدلاحر لکم تاق

 یتهج كوب كا كهتحارتسا صوص ىلع . ىدا

 یفک یاو هدبتل | یلغت ةه ك.نسداق ر

 هدر ر زسربخ یلرخ و زستقو یلقو ندنغیدلوا

 ههر شیو هدلاو نوک یسترا مهساوا شلاق



AT Y= 0۳ ۳ ۳ایا ےب یاب ماد ا ما 1 تن ۳ هک ی نا و او دم یا ۱  Eمت 0  

ِ u 
 تب ۱ اکب كلذكو مدنا ردما نط ندندج ۳

  4التم ةو یخد 3 ندکرا ید » ؟ یع.لوا

 یو ی کولا تولوا راسفتسا ىمغيدملوا تولوا

 بولوا ا هنرزوا ف ةو نامز مکیدروک

 نک دو هد ن مدل وا لصن » هلینط لاوسیمغیدن وا

 هدم نددرق] و یخدوا و مشعا رد«! ما

  لصت نس » كردي انطیمغلدل وا الاّتسم هنسپ ضآ نرف

 .شناردا بحمآ هد «؟ كسروسدا لمح
 رب نیزسقلوا ملطم هلاح تقبقح مدا رب هتشپا ل

 دوخ و ار داع هنماهواو املخ هد ابو و رشود 4 هوس

 %4 دولوا ج 4 وص هسارر و

 ا



 قدنشاط ه الاخ هحدرآ لخ زا يا .ر دندن ت

 ۱ ۱ قدر

 .نوسر و رخ هللا یاه اینقوح

 ۱ ؟ هلدلوا هل

۱ مدمر دلح هک ن وسر بو تک ؟غنجهلوا هل
 

 ؟ كدلوا هن هلهسیاروس ىهللا ناما

 ۰ م دم هالفاص ییءدام .یدلاق ملمحت وربص هنو

 ههقهف نومس . مدسا لق هشاب ندشاب یارحام

 یر و اع لراش هلا نیلوب و یدلوک هلا

 شادن رق یر ندکح وکر ات و هد هسي ا رار وسهداژ ك

 قلشاد رق یرلتح ند راق دل وا س موس هدر رب

 یسیک وس كل راشویسومصوسخ ابو یتغیدلوا یتبح

 هدزوا كلدبا حاکن نراب نوکوب هلسسلناسشنو

 . كردا لقا «یدازوا نوزواو رر رر یغیدلل وب

 .یدلبا نامأت هلبالاح ج وکی راکفا

 كمال E E د و الاقان یلومسرکم

 مرو التاح ناما » نامزمکیدتسیاكمامر و و وقهرزوا :

 فوب رب نب .شعا :تیاکش ندعجویسعد «مروالتا
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 .مدمهدیا نکس الاح یعراکفانادبه .مدهالک |
 برات و 4 كما ا یمراکفا
 یندنومس نکا رروط تونشود .یدا هب لاح ون

 یا هجور هلُغ و یدلک هعاب بوقبچ نداروا
 . یدااشاب هر ههفاشم

 ؟ یکدر دلج ؟كالوا یمیلد نس ماج
 هر یعاشا هنقشع هللا .مملسهدنب مدل وا نا و

 ! زکیدنسا نوچ
 ؟یگدمهالک ااهد !هللا هللا

 ۱ مدالک | رح تس

 یدمش ۰ یدمقیح هکنوسر و تو هد مه .یدمقبح

 ؟ ماك | هدتالک ا نس

 ؟ كدب یمکیرا زآ زب هدءهرفس ماشقا علاج بس
 ؟ ردە هبلق زککیدرف وا ناما سس
 ! رلالخ قح هلوا ه بس

 ّ 0 ؟ نا بیت

 ینمهلمح یسی راب جیک ! اب یمزال یہ یا بس
 .يلکد هلس دا قمالتاح .یدلآ یدنورو را

1 

 ی منیدالک م شيا اما یدب

 ن
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 قج هر دلج هدنوب ٩ ا كسسلکد قج وج وهاب .تبا
 ؟ راو

 یدمشقار 1 فب رحە كسشمر دلح نس =

 ! مروید هعوط . زروش و وف رک یعاقا

 ؟ داد وا هب نومیس ماج ۳

 ؟ یکدمروک یغاق یع راق قجهلوا ه --
 [ہدیک ماسه طقف . مناحا مدروک توا -
 ؟ یملهرودل وا هد شسکنا

 مے هدلرانا كسروبتساه ندرانا هللا هللا

 هلن وق را ویت و كرهد !یدایغوا هالب یزاشاب یک
 ن. EE ىدلتروف ندملا قراا نیک

 كج هر وا یتسغنق ايدي « مدلاق اقأب ندنسهقرا
 . مدلاط هتربح یاب رد هد

 ندهللق لراشو نالو هرکصندهقیقدییار هدرب

 وشو رلیدتک هنن رار هشولوک هبشولوک بوقیچ
 .رابدشسا ناشیرب هد تاق كس یعرراکفا هدلاح

 یکم کیدا نط من هدام هکمدروک نیملایآر اعقاو "
 زوله هد ینیدلوا لص ؟ لصن اب . لکد
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 رص كل دمش نوڳا كجا هلاوح اکس ا ا

 .مرویدا
 یدنقص ر a و ؟ کر ناس ماج

 بوکحلس ی هل دح هب د ( ؟یعر ولاو هح اص

 مصو قره وط هدایز ًاهد ن هدهسلا یدتسیا کا

 هلکد ی ! هوا ا هم دع هللا تب

 ؟ ادد ودیم اق نس یاو

  Aمدمنسلا ك و نا هر شو راح ۰

 ES لب را ه 4 سف و و سا

 ؟ رر ونک را وصا

 هرا نڪ .یدنکن دما اب مع هس . رزوایدرفلوش

 اجا ص قو اص قوا ؟ | كەسقاي . مدد شمر دلح

 مدر و ه و زاب یو راو ن قلرا .یدالشاب هغمال

 ۰ مدالاقاب هلزوک ندنرالوف

 لمحت زآ رب لآ هنبشاب کلقع نومیس ملاح سس

RS 
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 1 ی

 ؟الب ه و .مدریشاش یمغج اس ن ماج ناما س

 کک مزال قل يترا ار
 هنر ن واب : همزاقح یارو ۲
 . زراقاب

 !كهساروس یهللا ؟ كسر وملب وس هت نس معاج سس

 ۱ ؟ یرونلوا لمح اکو
 هناطبش لک ! بجاو لمح هدباب و قترا

 ! مشادرف هع وا

 ؟ ا یعرا غص ناطیم ناطیش اکو ماج =
 ۰ دیشب

Eاقر ! شلوا ردشبارب هتشلا ؟ لابا هت ماج  
 . تا ربص اهد هقرفد

 ربص نب هک ی گدلیبهدیا ربص نس لا هللا
 ؟ مدا

 ندمس € .مرودا ربص ن ٩ هل هراح --

 كنس یولسم ن راب طقف . یدلوا مربخ لوا
 مزال قعاب هن هدباب و و قوق هنکوا كزوک

r 
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 هلل ون نامو تفو هد, و و هدهسلا مدیازوا

 رک لب نما وب : هکهل وش .یدا شمام ازوا

 قحا ا یسعا كلراش هلیسمرک هب هبلق

 مدقاب هدر ملی یدبا یشمع هققد ییا
 .یدوف ردینلروکر هدناق تسوا هد و راق وب

 مز ؟مهروک یک ؟میقا 4 .مدشوف ه هر

 . روشا یغاشا هللا شالت نومیس

 ههمش یهو مدد یدالک | یتا لاا 0

 . اقیح تلاذر رب بودک ه هبلق روک ذم هکمدهّما

 55 لاپ نومس ابا لژوگ یمارو قند
 برا ناما ا تح هدا لیا لصا یک ییدروک

 عنم یل کود ناف هبسا زلوا مه ی

 بوقبج هنکوا كنسونق هطوا نوجا كما هدا
 رک هلاحلخو شدا هل وا نومسو هدا رضاح
 .مدالاقاب ندنل وقف بوقبح 4 ناه نکا

 نیقشاش نیقشاش یک یکیدروک هدلاح . ین ہراچ
 1 رد هن لاح وب منا دنرف ناما د هکر



 !یمیدلاف لح «ههبش ءرکص ندنو قترا یا 3

 یسلوا شمرک هبهبلق روک ذم بونبا هوا زق
 هنسمغا هل و یخد كراش ندنسهقرا هن رزوا

 نادر لرابش نوصل لع ! رولب رو ا 3

 یدشوق هبهبلق روک ذم هجم ضوط شاب رب زمنا رنا
 شومان فو نونساوا رلهاوا » ۲ یدریک و ۱

 «یدلدا ثبولتو كح هدنک وا کیو رو و 7

 یی كنسکیا راو مهد یاسقلاق .مدید

 هاب ی نا مدن | نیما ین رلازح هل وشو وق

 ناقلاقهلىا کف وا هلب وا ! تلاهحهد ون !قوب !قو ۱

 نونسلوا حاسض هللاا ثلا .رروتوا هلا ررض

 هلب و ماب وة هنکوا یزوک" كنومیس یتفک "

 4۸-شل وا ها ردنا لو یسیدنک یفنازسومانر

 مهراب روف ندالبوش یمتسود هدقو !یخآ

 هدن زوب یراق و هدنزکیولواوهاب
 ی یه اد یدک یه !نکشازآ | تفعروت

 هلعضو هلزوک هنسهلاطم رظن كنیراق یهعقو

aهلرقح یوا ر  Nیزوس نو  : 



 | i کک
 د و ینیدلقاب بوناب هلبقشع راب

 ینولا ید وکر یبدوسهداب زقوج كم هدندلر

 . قحهل و
 ره بودک نالا مراستخا قترا هن زوا كنو
 را ارد یوم هزارقو کفر هدا
 ینلو كردک ههل روک ذم بوسقلاق هاک .مد

 بوروا ید یتسکیا مهسا رولو هلسمکه

 لرجال اك و مدیا روئوشود ینردلوا
 کما بقرت هلاح تقاع كرکع یتوقالو

 رب هلسیفارطا یتیفیک تیاهن ۰ مدیا دیا بی وصت
 هلردبا فقوت هبنات جاقرب نوجحما كسمتا هملاطم
 نکیادروط بوناراوب هدنسرآرایلخ كيبزوپ هنب
 شمتشیا امدقم هدنولاص عفاو هدناف تسوا هاک ات

 یتسحنکدا ر قرهلوا ىع كندلشخ 4 دا

 کهدنفرط نابدرت هدر .مدالشاب کمتشیا یخد

 وشقت را !یسیدنک ! لراش هک هقاب ك رەد رکسه هر

 د نسا مه همغدمر دلح هس رزوا لاح

 eH ۱ .مردا



 دز هر ار سل ی 2 ۰ 7 یک او ۱
4 0 
  ۱ا

CE ۴ 

 ملی هدب کنوچ ؛زکشزیلپ یه رک |
 ر :مدلوا شوهس نوت سوار ز ما 4 ٩

 <. یدلک تماد ندمراکفا ءهونس کل وا هنا 8

 .ندمراکفانالواهدنقعیلاخ ءوسكنءرو ضا |
 دتشمو یدنرآ اهدنافر هکلب بویملسک ۱ یش کک

 .هجوق هدلاحوب یبیراب هجک هکنوچ . یدلوا
 كنم راقرب ندک ه یراثط توقیحندنعاس لس .

 8 :.؟رولوا لینک مک ل ی
 قا هب د روس دک هند رب # هرو نم ی بواخ ا

 EE هدک یا E ه هر . مدقاب ند

 ورتمیللاقرق و هدننهح لوصر رحم لا ونهر كا

 هدنلام- یسهنلق یوک لکتلالیطتسم هدهفاتسم ربا

 ۹ i se م راقابا قلرا اهل و و یدرک هز ر نی ۱ 3

 ۔ وب نه هک یدلاق مههبش چیه کن وح ید

 .مزوک ماج توشوا هومیس زکلای یتایخ كەر

 ینیدلاق لا ندسمو قشع ست نفض لو هو ا

 تر ریس راب هک ار ز 9 .روسدنا تاخیحد هلراش 1 ٤
i. 9ى ك نانلوا  E e۱  



 .هلغ هناطیش نب بونم دلا هباغ اب ناطیش
 ماد هلتهج میدلوا ن ا ود4تفص . مدلی ا

 یتسلا :میالوا شالا دات دعا یفمامرآ ندا

 همهطوا هرول ض , . مدال رضاح یرولو هر رالنا

 هتاخ داوس یننفع روت ثكمزو .مدرولک

 ها رولوا هن هساا ر وشاقلاق هش ولتو دب وسل

 عطف :یمرودلوا نورا هلو شروق نو سلوا

 ناحبهو ناحلخ ر هج ردو ن هتشبا .مدر دشلرار 9

 بوشالفاب هنسوق كمهطوا ید هروب مو هم

 رولساورولبقخ ندنف رط یاو روا كنوق

 .یجرب ندنف رط لوص كاز نالوا هد روصر

 قلرا هلنهح ینیدلوا ش هم هنعاماص) ینکیا و

 ناس رب مراکفا او شمرا رو و ۳

 یتسوف كمه ط وا ناه یتعب هدلاحر شلوا

 رک کک دفا هدرا نکا هدن راظتسا جة

 ۔وط هنف رط لوصك هان یک یلوا هر هنناندف رط

 یا مود کیک هلا هنالترآ یرف
 یو مدلوا هن ن هدااح وش یدمش ۱ نثراق یا



۹7 E 4 E 
eet ۵ TOTS ف £ ا سا ق اب قت 

 كس
 . نم .روسدما قوفتو تباقر هسیدرفبش ناو

 كنب راجاص و یفاناشب رب هلبلاح كلهحک فلتءرو

 لالخا ین روعش هجحالوا كنارمش ینلابتاغراف
 رر یراقجهلق زجام نده رعت و فصو كرديا

 ۰ قدیا موج
 لاحرب هلب وب یسب راپ هجیک ,یدتیک ندمشاب ٍلقع
 كن«بطوا غیدناب . مدريشاش یمکجهر و انعم هن

 هب یراشطیخد نیلوب و ندنفیداچآ هب هجغب یسومق

 هلومیس یی غوط ندنکیدلبا هج وت یرضوط
 .روس ید هموزو من یغلهرف زور, یک تناخ

 ید رد و هدمرظن یر و نم هدهسلا یدنوطر

 ۷ + لاسخ !اب وب ناطش نکل .مدمهدنا لیذرت

 یبدنلو كنهطوا مزب قراقبح هب هاب هروب نم

 منهذ قترا یک ییدنود یرغوط هتهج لوص
 باقسا و تقع طوف .ىدمهدىا مکح یسر هةشل 3

 كمرمع 4قابهمصولخ قدصنالوا هومسو همتم 2

 هدهقدقد وا کجهپ هد هزکب هنس هقدر چه ۱ 1

 . ۲ = (نط ءوس)



r} 0 
 ها 3 ااغ داب نو دانا نو
 هک و ملاح هد هدا نط دنعداعس یمدنک ندتهج

 ن ؟ ےهلوا نب مرا لا زستح لا هدتقىقح

 نس برا. .ممتسا یندامس وا هل یتمعن وا هل

 تح ص هومس هرانع و كس ناما رلا مرا

 هدلاع ممتسا ممتسا ناما ۰۰... ؟ ؟ ڭىسمر

 ناما هسلا تراع ندو یثنالند لات

 « نوسم ا لهات 5

 بیغ یمتحارو باوخ هللاروصت وشن هتشيا
 هرکص ندکدع تعاس ییا رب ندارا لردبا
 ی وط ندنسهااود كياق تسوا هدر

 یزداشخو ا . یدالشاب هکلدلشنا یدلشخ ر

 هب هریک نالوا رظان هنلخدم كنهاخ هد 4

 زا نیلوب ؟مهروک هن مهشوق هن . مدشوق
 نوته ء روسا یعاشا ندنادر هلا شا

 كنكلموك كلهحک ضاس نالوا نالوتوا

 ءلرافارپب هلک رح كفيطل مسن هدهحاب ینبداشخ
 ۱ شب سو ٌءوق یر ندنءاس کیا



 مهللا ! فالتخا هو براب قوا فرا

 هد تیتر یثیه هدلاموش | نر ۱

 وای هدر رب چه ؟ یدبا رول وا û ىدا :

 .تفچ و شا هنر رب هجوف یراق هک شمال"

 اب لکد هجوق یراق زکلا . نوسلوا رواو راب و 1

 شا براقای  هنتسااب 1ل رب یه هوا
 . ادب رق رب ماج ! تب رفع كسراقا هنلغ وا ! كلم

 .قوب یتسانم چیه هل هشادنرقرب رکید كلش ۱

 هذ ینیکی ایم كتم رود ىشى دارا
 3 ردبلوصح كنرقرب

 كنس هدو اعقاو !لاح بب غ هو براو
 زاسقسن بانج » یس قلخ نکل . هاب ر ءولجر

 )هد یدیاه ؟ ه و م رار ويدا بیلقت هد « لاف ۱

 نوا زمشدلوا یلاخ ندایصع و مرج ر 63

 با رو وک وک هدلو وب هزل

 . یخد طولبانج كکیدلبا داب رب یعوقرب هنب روغوا

 یه و
 «ندنس هکمردیا نې نوجا كشاب كنس ندنس

 ا »۴



 فا رعل یو 5 أ هکدتسا زوطخ ةا

 . یدل وا و هب هج ر درب كاج هنم هل دنا

 رانوب هسا لاح هن ره یک مکید هد هدوراقوب
 نکلو مدمر و كبر صا ندا هد ساب

 تلا هدنب یک ییدتک هغعا د ویر کا

 ندک درک هغان هدنودک همهط وا قات نانو هدناف

 كريم ربک هموزوک و ود وم وش وا قلرا ا

 او روصت یتآ ج یلاح كنءراچ مسود
 . مدالشا هک ۱

 هو .فرات لاما !لاح نی ! تمعح یهذ »

 !نومیس هراجم ۰:۰: هو ۶ ؟.لاح هو

 - العاب لب زدق هب قحوح یللاور ر وار وها

 و هدلاح 4 .وشراق کوب یراق رب زیسخ ن

 ۱ 1 اما ؟اب یمرافیص مج مال کوب قترا .روبل

 نوسلوا یلغوا یسیم هبیا رتسیا . شعبا یلغوا
 هلا ق ا اع يدر هنب زارا هژران وب

 برا ناما ؟ رده زی لد وما كو .

 « ماسه

Eeدی  

 ي و ی : ید ۳3 a ر چ : و ete, Arties جنون 0 و ف ۱
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 ه روصت ءوس نالوا لصاح هدنهاع نلو

 هب ه.جرد رب قجهیمهغیص هر رقت هده و ر رګ

 كر ه هسک بودا ظنض یعداک تا

 ودرالب یلراپ چاق رو ندک دل كم رهبر و

 رومغب زودنوک نلوب هرکص ندقدانش وا یغد

 قعا هحنک را ندنلنعرو لو و ندو 2

 وب و یدلیا ضرع یموزا كما تحار بوتاو
 هد هلا یدل وا شعا تمدخر هزب !یهاظ هللروص

 یدک ی اضع هلبسح كلحنک كتمدخو ن

 هاب هم یلدا ناج هتنګ هجاهن هدر و

 مدالکا ییدلوا یتیم هندصقم كملکح هحاهنت

 - اب و هلغلوا اک كب درج لاونم رب یک

 فاطتقایسهلبلح هءرع كنس اكد ز هرحش صوصخ "

 كل هبلغ هلیوا هلیسفلوب شمالشاب زونه هکمایب هدنا
 یقح هدقماعالشوخ ندسح نالبدا هدنجا

 صوصحت هل ومس ماست و هدهسلا مدلبا ملت

 ندقدنوب وا یومیس ك هروب ټه هدرب بولوا

 یلامحا كمشلر هللا لراش هرکص ندقدنوا و



» 
 ها د ینماسلماف نوس هسدقم بار ل وا

 ی هردمدهاش لراش هتشلا ردشما طب ر

 9 ۲ ۵ یی هداز ند یسهتشلاو ندنناح

 ندنسهلچ نوتبسوب یملقع وید « ردیا فارتع
 ر مەل هلراهلباتقم هدلور هقش قجهراقبح

 ندنج وسنومس هکدروک ی زکیدا هداب ندنغآ

 ۱ .یدیارر دلچ

 یاوص غا ار یھ ا 3 وتو وممتسپ مسود

 لا لا ا کاک تولوا مدار لو

 علاقو ردو ه ll هن سام و ناجحا

 نت شدت وا مدآ رب شمروک هس تالاحو هس غ

 هلون رظن یرللاح وش ناقا یعورد من

 . یداتعا و تنما نالوا هدناب و و هکدروک

 ههدار ر هجقدر دنرا هنجرد زون هدحدق یه
 هداب ز كم د داک هد مهتما و ییستم ردق

 اک ضع ردنک ر نالک اکا بولوا مصاصتخا

 هدنسهلتسم لراش و نیو و. ندنفجهلوا شک

 یسب ضوط ندمغیدمەل | ورک ولرد س  یم داکفا



eهدیرخ تفاطلو یک یک را و  

 راحا راح ییدلوا قاف هرک كر |

 یب راقادوط كنیلوب هديا هدنا يلست و فارتعا -

 لکن لوب قترآ هرکص ندکدتبا لییقت هرک چاقرب
 هغمیقاش یک لباب یخد لراش وسومو ةغماجآ یک
Hiیدالئاب  . 

 لاحوش ان و 4 یادش قوم كا هلدرد 0

 یومس مسود هلا هدکما رکلد هحرد ه ی

 هل قل !ارا قلارآ كرەدىا نوني .ردقوا نکعلا

 وش هجکو هو روودلوط ی راحدق كښ
 هامد وح و م یداقعلا هلروص و كع ۱

 ه تختو هزکفا رگفا رد
 ۵ عج E هقالع و قشع مدو کردن

 تاسثا هل داهشتسا كيولق نالوا فاس يک ی شوک
 کیدا قع وق ه ادم هد « رولدا ناو ۱

 7 قحهیلوا فک هب اعا سا ف یاعم و راکفا ۱

 هدا هز ادارا ناهلاتعب لک ندا فا

 ندیا طب ر هنومیس- ی » یخد نیلوب و رااوص



 ده
 اما و ا كنه اس مار <| هل رلمالشاب

 هدکما يو مح هرقزكلاب ی رار ظن راظز

 ه یدا راشل وب

 1 نومس هدهبفص ر هلب وا هدهچک رب هل و هتشلا

 كمي)ایعومو هدنباب كمتسودر ی نیا

 هب راوطا توالح و يیدوبس هدا ز ندشناحت

 ` ین لاق ناربح هلس ك تعبط هنعاضوا تفاطل و

 ت كط کیدتبا هدنروصح كبه وز

 و ۰ مەديا

 یه راکفا نکیا هدنولابص هدوراقوب هک مراج هن
 هرفس تاروصت دوهعم نالوا شعا ناشب ر

 ددج هش رزوا تالح ضم کیر با

 .نیمأت هلتروص هل یم راکفا كرمدا دکت و

 ینلدلوا عفاو و ج ماروص وشو یعکچهدیا

 یال 3 یمنسود ییدوس ایا هل اح هد روص

 مدیا نمهلب یمغجهرابروف ناص ندزادکتقاط

 ح ۱ ند اججبعلا تن هدبوروطوا ههرفس کوج

+ 

 هیت رب و ی ھی اک

N 
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 دع تب نعرب هج هقشب هلتسن هزودن و" یسماعا ۳

 تاش كباس هاک اشا . یدشعل و هدکملس هلن دنا

 هحاس قرهردلاق نوت سب یناحس هدر یمارجا

 ندورک نکیا هدنس هزرا تاسعل یارحا هداشام

 هفلوق وص هدا ز اهد هراظن هاکرظن هسلصن ره

 یرارکید ندنشیداوا شلون لوب هوا یلاب سب
 قرهقبص یراناج غایب ندنوب و شلاق هاذوا
 هنب رلقدر د شق بوموب یی رازوک رب هدقلهرآ
 یراقلوا شلک هنسهجرد قمالغا انداع هقسدلقاب
 اشا باب را بولق هدهسیدیا شعلو هدقماشالک |

 هعازوا ندقازوا ید رانو نوجا ناب حالصا

 طقف .یدنشلوا یضار هن راما تاسعل یارحا

 بوياق زکلاب هنب ره هدهاک اشا وب ؟هن هراچ
 هدعب كرد بلج هتفرط یدنک یعسط:الوا

 -رادقمو سنجو نالوا هدنجا قلجاغاو كلهحفب

 د كراتساع كوس لا یدادسهتو نیبمت كر

 هتعسط یخد راشوق نالق جراخ ندنمالقا "هلصوح

 کما تنها یارجا ندنلصف هسا تهم هلع



(9 
 ٹا هارهسمر و كنر "ةطاقو اعطق هن رابح اص

 تعاس ینا ندسمش وص ید تفو بودا

 بولک ید یحءرفس هرکص ندک دابا رو ردق
 .یدلبا توعد 58 یر

 ا بوقلاق هح هلم هشرزوا كيو

 كب قاهترواو ششکد هیلکلاب اوه یک ز ودنوک
 كتعسط ندبنیدلوا شملیا بسک تفالعل هداب ز
 صوصخم +هحکوا نوجما هدافتسسا ندنتفاطلوش
 هب هحغل هرفس هنیرزوآ یبسنت كنیلو هرزواقلوا

 .یدبا شلروف هنرزوا نوفلایرب هج شیک رظان

 ندننیداوایسهجیکیجنشب نوا كبآ ماع هسیا هجیک
 قرلوا هرئاد ماتیخد هحیک لد هنشنوک لزدنوک

 قرفر چیه ندهجک كزودنوک بوغوط یآ

 نی اروا اه سرد نم هما و نیما

 طا یر نہ نالو دعا ناری

 _ عامش ینیمیس یایض یکیدرد تبا سکع ءنعرظن
 رادید ضع هلاع هد بوبلوا لزا ردق سمش

 ي راظن ندکم ر وکه وط هب وطیتسیدنک نامز ییدلبا



 فا
 یاهجورب قتل را هرکص ندقفدردراو هنهچ رد هو ۷

 و كوس یوا وش كب ونس متسود اعقاور و ۱ .مدلاط هنالبح ماطر نیرد نرد

 -رتسوک هتبلوب كلراش و هلراش كل و و تداعس

 !بداو هت رر كوس كب د نن را یرلکد

 كمرک هنت راهانک هد كب مملس مهد X قلا

 هاوو تي هردو ا طف ۳9
 رانوب اعقاو !ردّیعرثا هرهص تبحم تیسناو قلم

 تبح هلاح وش نوا یزاقدلوا ابرقا مهخ
 یسکیا ران و قحا .مزال كمعدیسهرع هل رهص

 یلعو ندزق نالغوا ندنالغوا رق ! جنک كب هد

 هنر لر اه ناو متسود صوصا

 هد یرلتارف هله ! ققد كب یسارو كشيا

 هعفد قو ىح ! یشر هغازوا ندفازوا ك

 یخد حاکن هنولغوا یسیاط یزق ر هکرولوبعوقو
 كح هروتوک تیما كن هلم هصالخ . راردا
 لبا یاد ىکا لوا قول اف او
 "هنا هدلاح سهاط و لاغتشا هلئاروصت وش انطاب ۱

1 



 فر
 یراق دل وا یو نک ی رانو و ترم هدهسلا ۱

 نوجا یرلعا تحار هحاهن یآ یار هاتهح

 هسک چیه هقش ندژ و راشلک زکلاب هبهیفیص
 ۰ شا قو

 كنیلود هاکو لا نسح كن هفص هک ن

 یخدرب هدقلارا و یععاضوا تفع و را وطا تک ا رب

 هل و كمتسود قرذل | هتفد رظن را لر یلاوحا

 وصح و صواخ یالوط ندنسل وا رظ+ هل داعس ر

 .هدمهسلدازماس یمغح هلو انواع لصن هلسسح میص

 رظن هلستقد ك هنلو كلراش و هلراش كنلوت
 هن یکیدکی هدتودنا [تضتقاو هنسراقدلوا هدکما

 ثاجهبنسیا یشرب ندنرر و كجهلبوس یشر
 مزوک | منالا ! لراش مزوک کیا ) راهسلوا

 باقلا ندا تلالد + هلماک تیم یک (؟نالو یرون

 یسبفوطورد | تفدیخد هتنراق دلو هدتع اللوق

 . مدیا نههنکب هدکی یلاحوش

 هلو هتلوس هدمنهذ ییهبح وب هرکص زارب هله
 ریس



® 
 الشاب هضارتعا همکیدمر وهل ۀتن ور هس ا

 تنافک كمتک ارو ید كمرادتفا هد ن ندنعید

 ندیآ ترد چوا بوشبقلاق ههلباقم هنت ییدتسا
 هبس اب ه رک و و یمغیدلل ه هدب راشط ةحلصل یر

 دار | یکیدا زوا یک شب نوا زونه مشیلک

 هکم دا لالدتسا ندنضارتعا وب كتلو و مدلیا

 جاودزا فیلکت بولک هنومیسرهب ویسوم دوهعم
 ترد ندهرآ بولوا نوکود ناه هرکصندک دتا

 نوک ود هدع هد نش تو اهد یآ ین ES شن

 .ردشلر وق

 هدنماکنه سمش بوغ ماع زلوخد ههضبض

 هجزس كراقاشوا ندفرط رب هلتهج یفیدلوا

 ندنراقلوب هدسقآرضاح رب كجویب هلبا شالت رب _
 وسوم هاک و نو هاک یخد ندفرط رڪ ڌو

 وق هور ههنوا قرەقلاق قلارا قلارا كل راش

 تولز کیا ددد ساوا ید
 یرد ناق یسهدلاو ناق كمتسود ادعام ندرب

i :مدا نظ یغلدل وا ال هبلع ماط ر اهد  
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 . قدقح هولاص هاق تسوا قرهش

 رکو هلنومبس لرکو تحارتسا بوروت وا هدنولاص
 .اص نکیا ردا تو ههفاشم هلو یسهجوز

 نک شمنک لزوک تباف ندنسومف رکید كنول
 اک و یدرک هنولاص ید ئاق ید رب ییقشقا و

 مسود هب رزوا كن وب .یدلبا هو یرغوط

 وط ندنلا كبلایعوم بزقلاق هغابا ناه نومیس

 یسلاط كمهحز» و یدر و هسسلا ىلا قره ۱

 كرابد « مردنا مدق اوراق ونس وم لغوا

 کید ویت هگکلرب یر ندکچوک » و اکب یہ ای وم

 تاوخا ابداع هلسودتک نوک ید ینانشودو
 ی ود « مرادا مده هرس ییدنفا مکی: اد

 دا مده ههنا یوم ید

 هرکصندقدنلوا ارحا هللر وصوب یخد هفراعم وشا

 قدالشاب هتک تروتوا هدنولا.دص ندر زعدردآ

 کیا یهلوا نوکود هلتفاطل و تک ارن لاک نو و

 .هجرد توخازقوقح هلنومیسو ییدلبا زواج ینآ
 ردق ه یدمش هدلاح ینیدنلو هدنفوف یخد كس



A 
 ه هبفص مز و لرد | هدافا هر یە رع و 2

 هک وا كرەر و یسارل نوجما یمتک ردق

 ینسرورخهنقلخ مایلمافیمغجهلاق هدنومسوسوم

 ولدنا نده رع یخد زعکیا هرکصندکدتسا هشت

 0 .لدریک «هیفیص راو هلنومیسو
 راراحو شیلا اوهشم در ومغب رد هامزو

 ر انداع قلاتروا هلتهج ینیدناقس راجاغا ںلنج "

 للا هسیاهیفص .یدایشمدمآ تک هر او
 یک یطوق شملبا قرهلوا تاقىسا لتسوا 8

 e هق..ثل ندنو بولوا حشر لزوک

 شمنلق ا هت رزوا سانت رب لزوکو ىلەلصاف

 یخدرلانب هعطقیتلاشب یک رابناو روخاو خبطم
 . یدیشملوب هدکم ا و تش ز هجهقش هعق و :

 سنیلوب یسهجوز یک ییدید كنومیس اعقاو
 - وق هاخ یز ەکردىللوا ندنفابتشا نخ نی

 ینبدماط یخد ندلوا یت بودیا لابقتسا قو |
 زسقلاقهلس تخاح هش رعلو دقت كنجوز هلتهج 1

 المالسو كرهشپ رب و هلالا هلداو تک ازت لاک ن



E 
 هرکصندکدّسا جاودزا هایسلکوس ناسنا هروک
 رولاق هدنسهحرد هوز تر ادام یرهفالع

 او ردنالا تاور وش هللااسشلا .شعا

 | و زس هللااشنا هلس هسیا هدعاقر ون رک 0

 د دکل اف اتسم

 ما كز دال نس ااو نام دس

  ۱رانروک یز كرر: ا كداک ه هفیص

 ردا نط یرلپلا جارعما نسحو تو قشع .

 ندنا نوحا م و ندنب نوجا مهجوز هداسد

 جک تعاس مراب یراماشقا . نعهلوا شا یربغ

 نوجا لاقتسا ى قرەنملاف یرارفوریص مهسلاق

 هدرظن كب بودنک نب .رولکایایردقهلم كب راچرب .
 یاردزا لالوانادنز هتسا اند مهفمروک ىا ۴

 ید را یدک ا رخ مزا یر ند
 کک رک و تح هللا هلا یوم مسود

 " زکرویب » همتسود یه عو یدرونط هع

 .هفصید یزکقیفر هد زکنیازبس نو یوم

  2هداروا هحک وا ن طقف : ید د « عهرو و ..
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 قك و شمروک بجاو لاحت ہا هدنصوصخ

 زوک زوپ .هلب رارب رب هسیا راجآ هنسودنک نیلوپ
 تاداعو قالخا كناءامافر هلل و هسیاون قرەلوا
 یلو وسوم یدو هلغل وا فل ائع هسه رد 0

 رەس وسومندنه دا وا شع ار وح اهدناق ر هصالیحمت

 .شملباه وسو لح هل ر وصوب یضک هارد ا

 نوع ردف ه و مدل وا نوع اح ردار

 نکل .مردی| نط ز کسر دبارب دقت ید: زس یمغل دل وا

 یم راک فا هدي بوت رو دیا لاغشا یر یمنهذ

 هناسمل ابا ال هحردو هدمهسلا ریسلا كما نامأت 1

 هد زا قفاوت هدكب هداو تک از قمشونوق
 مروسدیا هشیدا

 فڪر فالکت قترا هدهکبس ۱ هلآ هللا س

 ! اب زغجهشون وق ۳ ۱
 هنوخ | هجرد زمتح مزب قترا هللادما .قوب ج

 مرکشتم هدایز ندن ن نوحا كنو . یدراو

 هزنکیدتشیا قوم کو مکیدتسا قمروص

 هزمکیدروک بوق وا یخد هدنراباتک هاکح ضیب و



4۱1% 
 كر هدا تکرح هجنجوم یسیصوتو تحیصت
 .مدلوا داماد هلو ویسوم ىلاعت هللا ةيانعإ

 ی رر مهم كا كیهلتتسم نس ردار ناما ب

 هل و کس ره ویسوم هک شلوا لصن .لدک مہم

 كلوب وسوم تلالدو اقلطم ؟ شال و هدنل الدرب

 كا مکح یغیدلوا شلوبعوق و هلیسهصوتو ما
 . مرسلا

 مدم يلب وسا یساروب نب قاب ! ابو هلا اشام -
 و اکب زف شل وا هاب وا .شلوا هلوا ! نوا توا

 هدنرزوا هصام یتسءدوسم کس ندقد زاب یوتکم

 کو لود یوم دن ش٤ا شک وا
 یيعا نرخ اکب یل وب یربدهوا ابهد هلتهج

 هجیننهذ یمکل اپ سپ من هدهسیا شعا ردنا وزرا
 نا مدهفص نوک را طف . شا رروک منام

 لاح غیدلوا راچود نامز مکیدروک یقپ ردهرف

O 
E e NL 

 یراکفا نیمات كلو قترآ هح روک ییهدوسم
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 هدهلتسم و س رو كقح تو !تفآ

 ندمش دل وا شمر دشل را رق یوق ك یرارسا ج ۱

 چ وا حرف حرفندهرآ تیاهن .مدمهیلیوسهلب اکس
 ویسوم نوک رب هک مدقا هدر رس ندکدکع یآ ۱

 یدلک همهطوا ره وسوم ندنسایحا صخا كلوب

 تامظعت مغیدل وا اجر و .هنسودنک اا نایک

 رطاخو لاح ندهآ . مدابا اغا یاع رکتو "
 ك ن یدرشل اقرب راد هس رافتسسا

 م قرهجا یتهج یدج كتیفک رەب ویسوم
 مفعو سوما طقفو ندمغیدلوا|قج وجر ا

 ویسوم ماحجر هحصوصخیه هدننابم مراقفرو
 نالوا هدمقحندنیدنل وب یماسمو مولعمید كل و

 هنیلوت لزاومدام داش ن ینم هنسهداعلاقوف تح

 مهسل وآ شمهلکب هلاقم قرهازوا یحاودزا تسد

 یک یعهدا تقفاوم اکو كنسلو لزاومدام

 نون هدایز كي ندجاودزاو ید کو وشوم

 قرهل وا هاسدا تباغ هدهاکزا تروصر یا

 كرەس وسوم هن هس رزوا كلو .یدلبا نا



e 
 ناسرقم مشادر و نس لر مدیا هدلاحر دا

 نوک وا ملع ادج .مالفاص ندنس ! اب ثكسهدنم

 رو رارق هدمنهذ نامز مکیدتسا تدوع ندهیفیص

aچ یا تاعا فلت یک یک غیدلوا  

 مدلا هابط هدرب هتفج نوجا كوب صوصخت
 نوک ینا .مدردشلرارف اج یسفن فالتا و

 .یدما نوچ اقزام” یعهمانتبسو درج هسیا میخأت
 نوتبسوب مرارق هرکص ندکدلک بوتکم وش نکل
 ۱ ی هس رزوا كن وب هک مدنوشودو یدشکد

 بوجح كب ءدشنای نیلوپ مهسلوا شما فالتا -
 ی هد وتکمو كنیلو قرا ج هلقلوئسم انداعو

 نوتسو ندمرارق ردا تبنما هلیلاک هنن رازوس
 وش .مدلوا رظتنم هنماسحما كتفك و مدك زاو

 لو وسوم .یدع یا کیا ندهرآ هتسرزوا كلا
 حس | اھ . یادتسا تد وع هسراب يار لالما

 . كسلهملس یرهعقوو نس

 هلیقحاما | یدیشفاچ همالوق زار ردار هللاو

 جا شمامهلا تام ولعم
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 ا وا

 لوصح نیلو هرکص ندقدقبح هنادیم هلئروص وب

 .نعروطورک ندقمشلاح هب اراک ادف هدنل وب بلطم

 هباکح هماباب یک ینادلوا ینهعفو نا مالک هصالخ

 هر همهدبا طب یمدنک نکیارای وسو مکج هديا
 هئي شر ېه قرا هدهسیاقجهقآ راناق ندمرازوک

 نمایاماقینس ماباب .مکجهدیارارصا هدمبلط قرهیقاب
 یعردا دع لذ هن رها لاخدا هیدادعا

 کنوج .ممتا نطالصا قو نب ! زکسردبا نظ
 عياش هلا نامز کیدتسا دصف ءوس هماج نب ندا

 جا فیرحردق كجهدیا حیجر یلاذر قجهلوا
 وا و مراب وس ردقو یدمش هتشلا ۰ ردلک د

 یلدلوا لصاح هدمماع هس رزوا لا یکنوک

 هلزوس ردقوب ارا ءوس نالوا میولعم اعر

 هدا یرلبش ندیا اضتقا زک هسازما عفدو عنم

Nاسسا  
 ف نیل و 1

 ك احرق هب هلا یف ر ردار !
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 E دهلک وقح بقع رد قرهبم

 هد یدللا . یدلبا نالاع؛ ید هنقلخ هضشص هام

 کنوح ۰ یدلوا ر چه ن ؟ یدلوا هت

 تشحو یرادتقاو تور كري ود بيور لوا

 کعا طلر هر ر واف کا افقلطم یراتعا و

 لک E یا ! اشا ۳ ردیمهطنار ر دعتتسم

 و رک رو ی
 تمالس و ناق توفص وا رختفم كوس كم

 هقش نده رطف تلاس و م طا تماقتساو راکفا

 نالوا مزال هدهبفص : نوک وا .صهل وا نا کم ۶ هلىشرب

 ناطبش نالوا یی دات یرم ندا و ربص

 یخ نالا یئاداوا رکیاح هدزکلف رونه
 یاوغا هک لاحا نکیاردا هعلاطم یوتکموسش

 نالواقدصم هلم.دافا شورو تروصقردهل | هلا هن
 نکل .نوسشلاح هکمر دتاراکنا هزسیمصاصتخا
 .زکهسیا رولوا هتفرف نوکو هنساوغا كناطش وب

 زکسرولوا بوجحندنو نامشپ هزککیدتانراب
 هنسودنک هدلاح میداوا یمهنادرب كماياب نا ارز
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  JE ۱بوت ودوریک یک مکیدلک ناهنوجما قسانوا

 هدهق را مرلزوک یخد هدااح وا مدن هعاوبح 1

 ندضیداوا هدنن یرازوک یخد كزق یک ینیداوا
 هارب نکیا هدوفاسم ر هحیلخو هدنرزوا ناو
 ساب یعادو "هلباقم یخد كنا . مدلیا عادورب ابلق
 نکم كلدا هحر هللا یر هقشل ندروتف و

 هللا لاو نب هتشبا .یدلوا مس 7 ر نالوا

 نوک ییا ندک دلک هسراب قره را ندهیفص `
 قوتکم بود ) مدلا نوتکف وش ندننل و « کک ۱

 یدلبا تئارف یا هحور و یدراقبح ندش وق

 هن ومیس مر نع ۱
 لوچ یلکوس

 زکه رهج هدزککیدلک ههبفبص مزب نوک نک
 مالعا نانلوا نالعاو العا قرهلوا یتءالع همصاخ

 نایغا لوق هبشآ هنئشر چیه هقشب ندماف نوخ

 لزکلق یک یی. مالعا اب یزکلاح قرح
 هلعلاق و ملف ارخ ومو دلزهبمهدیا تمواقم هننآ اقلا

 هل وا قفوم و رص ییدلی هصوت ه زس
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 "هدرا رب هنااح تسفر هوا ا نانا ی

 هفدرارق مرازوک ندنکیدمر ولا كندا وا

 تلاذررب وشراق هلاعو یمکحهدما هن یلصاح .ررارق

 یمکج هدک «رببدن قیرط یفنق نوجا قمامراقبچ
 هدکدروک هدلاحوسش ی نیلوب ۰مشلاق شمریشاش
 هزاح هن هدهتسلا رارحص هنشاب ناح یحد كا

 م

 ربقحتاراكشا 4 بس هند و رامتعا ۱ كه رح تلخ

 تا |2۱ كس هڪ كلف ید ا كجا

 ك و كلر لصن كر هدا تمواقم هنناه وشتو

 اکب یا و هدهلماعم وا ید 4 هسا رویمهتسا

 ۲ .یدا روشلاح همیهف

 روی ا لصن یو هدلاحواء! ناما -

 ؟ یدا

 لب وب ؟اب یمژال قمروص هدو ردار |
 ید هر را لاف مش هلا یشا منا
 .هلوا لاح نامجرت هدنسارا یسکیالاوحاو عاضوا

 لمحت کوب هک مدنقاب نب هنيا هنره ٩ یعزم
 هلاع هدبورابقیج الب ر يراب قو تقاط کما



 ی رد كمادام . مدسنک هلالاب یزوس ناما س

 مروسهدا رطح هدكب

 تان دا لولب هد لون وسوم مماح سس

 ریتعم ر دقه ؟كسمزملسی رادتعا و ترهش ه.دسراپ

 ندراقوو سوما ونع بایراوتور تحاص ردوهب

 ردمدار

 ؟مملس لصن ؟ مملیب :الصف ةلااشام س
 ویشوم كرک ردق اه نه هصالخ ! وا هتشپا

 هداب ز كب ی زف هلیصوصخ و لو مادام كرکو

 سپ یک من هلتبسن هنب رایدنک هدهسیدنآ راروس
 نکل ؟ یرارر و چسه یز هل وا هفجوج هاب

 نوکر نام نب قا چول زا نادر یا
 هک مراقاب هدر . مردیک هنب رلهیفیص ك رای دنک *

 نوجما زق وش یلاه قیردهرف ریزنخ مزب وا
 ن !هداروا فی رح ناشوطوطبونایو ناردلح

 ردق هرم و رک ندمشاب متع هجتروک ینو
 شوک و دوم السا: یا تان 05

 نخلک زدنوک هجک هدمهسیا رولیب یتغیدلوا هدنب
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 كسر ولوان وغ ك ؟2لهساس قدقبح اصل ود

 ! زکیدقبج لصن ناما -
 قو هداروب هکنوج .ردقوهلربخ كنس توا س
  یعروصق قئرا.مدمهییوس بوروک ی نس هدن..كلدیا
 وكرر وفع

 ؟اب یمیتفو كرل نعا.و یدمش ردار | س

 هکنوج .زکیدقبچ لصن « هیفیصوش ماقاب هلل وس
 تشاشر هدزکهرهح یک یندکوددکنر ور هلئسم
 ۱ مدا سح

 ؟ی دا یشو نالو لزاومدام مزب یاه هنشلا بس

 .یدنا روس ین هدوا . مدا روس یا ن اه

 .كدتبا جاودزا هلبازربرب تیام
 . نوسلیا كرابم هللا ۰ مدلوا نوني كب ناما -

 یا !العا كب . ىدا روس كب ینسزفوا تقیقح

 . ٩ یدلوا تقو هو لصت شیاو
 زقو ایمولعم . یدلوا یشر بیرغ كب هللاو
 ردوو نداسلماف ر هوس وا . ردلکد کند €

 ۰.۰۰ هسا نا : يزق كەدار یحاص راقعو كالما



 .اقج ندرل اخ ردقو ین هلت وببغ یا چوا یا
 مدزما لومام رر

 روسط ! كسروشار فالاکب ردار | ناما
 هلکد ینه زا وا

 ۰. س اکسس ھال قرف ؟ مهلکد لس فا

 هطوس هدنلاو یدر كمارو قلرا ا

 ؟ یم رول هلکد یدرقل كکح ۱

 شا مروا در یاحر . هد اهد ماج اس بس

 .هقشا هلئسم .لکدلن وا

 ؟ ردة یا س 4

 یس نت ها 0 ی نس هجو س

 کج هدا وفا 7

 .یدزقل لصنوا یاو ی

 تعاسر اهد ههفضص كزس هکنوح !توا

 قا : حرفم اهدو نه ندنا کمر .راو هفاسم

 هح ون . یدسد رومغل . یدالشار هغملحا اوه

 .زرونلکا هدر ردیک

 زکبتچم فیس هدزرس هکرویلوا كعډاه
nf Nen 



€ ۱ 

 نذفرط کو هدب ۵ ا هلا شالت

 مشع هس رزوا كس یدک فرجا ینسود لوص

 .شلومعوفو ؛هداصم ر هشاب شاب هدلاحو هتشلا

 ینکجهدیک ههر كنه ىع وب نس اما لزوک -ب
 ۱ ؟ كدبا یعرونلم

 | !هکهیفیص كنس .مدروباس توا

 4 5 هکروبل وا كنعد 1 العا —

 ۱ ید مرام

 ی نس هللا رفغتسا ! ريخ س

 هکر یر ندشلقحوح ؟ثلعد ههو یاو

 قفوم کما "ٍِِ جیک رپ یبا و ات
 ؟ یمعامهلوا

 ..... ماجا قوا

 ا تبوسع یر ندآ چرا کا هو بس

 یمقلتسود مزا هدف زط تدم و ندتغیدل را

 . . ؟ یدلوزو

 هلئسم !لکد هل وا هدام مدنفا | رخ هد
 .مردیا تفسأت طقف .رولاق مرطاخ لاو نکل



 و
 مراقاباو هدنحما كنه ص مشاب یی هدلاح ون ي

 ه سع هلس نکیا هدنروص ر ناشپر هدیراشط

 یه رع طقفوردک هلتعرس یل وا هن بویمدوط

 شمز و و « هیفیص ید هرک جاقر و شم اط ی

 . . «شماردنا تیعبت هنلوب هیفیص ندنغیدلوا
 هغدلوا یملقع هرکص هبنا چاقر, مالک ةصالخ
 یعدآ ر e هد اب : مدجآ ی وژوک, قرهلا همشاب

 نويت مز هدمغلدقاب هب وز و هح لتفقد و مد روک اهد

 ۱ .مدسناط یغیدلوا

 ...نومیسویسوم روژ نوب ! یاو س
 ؟ رده لاحوت هدزب نامآ .متسودروژ نو ا

 یمدنک ندنسونق غاس كت هب ممل ها و

 مسرمسالاح .مش مر وا هنف رط لرصیمشاب یک غدت آ ۱

 .عهدلاح 7 ی

 ¢ هتنشیا یشرکیدد فرط لوح تاک

 ا ها کز ی

 ؟ یدرفال لصنو س

 بوجآ یسوق عاص كنه رع نسقج هل والصن .-



 ست
 لصن هدهسدا هدهحرد ر كج هدأ منم الا

 مل مشر_و رارف هڪ هدمنھذ م هبالک | یدلوا

 ندهزاغم ه دم هلس هن ب ويم رج اق ندلا یه ع وش ناما
 هب س نوحا ىسملا ى توروطو مشمالرف ه رشط

 یرلنا وح بوغا یکم جس نکل . میشه اب هب ی

 رانا وبحندس رضتدش كر ومغل ناهلصعماق عطقس ال

 هدنسهح رد لاحهساکد لا ع قلر دروط و قوا طب

 سیار ولتهنب بوشیتب » یجب ی هلیسلوا لکشم
 « ےهروط هک م هديا طبض یرلناویح هبخوب ناب
 ردک هلتعرس هن ع هن رزوا لاحوش قترا .یدید

 كر ەر وەغاجم یمه راو نوچ | كمل ببەن بو شبت نکیا
 یم | ناج هنیحما بوبالاق یه ع هساصن .مدشوق

 .٠ مدم مسل |
e 

 یم مرازوک رده ردم ن د٤ اس تدش هدانا و

 مدل هدا سح یآزکلا مملی لس شلوا ه شم زارف

 یمشاب زمآ راتآ یعدنک هورجما بوجآ یوق ہک

 بيغ یمدنکز عراچ راپراجو مدیراچ هلتدش هریرپ
 . مدّسا

0 



 1 یگ داکفآ E روصت ىلحم کجء هد

 .یدلا تربح

 ا وا شمک یطساوا كرا لصف مسومکنوج

 - دل وا شمقبجنهنبراهیفیص یسیرثک | انا سرا :
 قج رب لب هس اپ لب تلخ نعال ماف ید ن یکی راق
 ` ندعوا رک قایق نا تام

 كرومغل ا لاح همه كجا تفخر ه هیفص ماشقآ 3

 هنکرادت ه صع ر: ظوفحم تاغ و N دا

 ٠ ۱ ید حاج

 دوخاوزع درومغل و هد ربح مراکفا هلهح و و هتشیا

 مرولق هدسراپ هجیک وا هدزمک هب عر هجظوفح
 تخار یک ماا یدنک هدرا راشو لتواو
 یال وطندمغیدلاق هدسراب زسراخهققف ندک د دمهدب ۱

 مرولوا شمروشود هشالتو قام ینقلخ مایلماف
 ءاک ان نکیا ہد و بارطضا یا هلسفوخ
 یکیدع ه سع رب r ندا وا كيهزاغم

 ةَ مدو

 ندان RT تعرس كه ع

 3۳ ی ۳-۹

 ی

0 
 اه 9
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 م زا اطل قم

 می تا رب ام جام
E a R70 

  ۰نظ ءوس 2 لر
  e 1 7ا مورخ نت نزار کوشا

 مدو مهم و مر هنر مش سراب نوک
 دیش

 هنب رکیدکی راط راطولبو یدرارقءرب ندرباوه نوک, ۶

 كرلكشمش . یدشراق هد رب رب یک رلودراندب هات 0

 ازطن بول هج راکت یشهلروک تکوک یشیفاج

 لوو ساق هتیراشدیا شا تیولهدر و كتبرل

 . . .یدناشو رومشپ .یدلک هلاح ر كحهبما

 ندهعقو یاهک انو شا نرو ناشن ندحوت نافوطن
  ترشابمو نالعا ةتغب هدنز و كوكو مدلاقب وربشاش

 .ینیدریدغابهنب زوب رب كن همیظع ةبراح وش نانلوا
 .مدلاط ه هزاغمر بقع رد نوحا قلارپس ندراهاد

 قرفاب هتعاسلوسب نالوب هدنفرطر كنهزانمنکل

 زوک یو ی .تعاس ییا هس بو یف
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